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To już 65 lat…To już 65 lat… Aktualizacja danych kontaktowych     Aktualizacja danych kontaktowych     

Żeby zagrzałoŻeby zagrzało Póki pogoda pozwoliPóki pogoda pozwoli

Trzymacie Państwo w rękach 350. wydanie „Mojej Spółdzielni”. Od 29 lat, od paź-
dziernika 1993 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer „MS”, mamy przyjemność go-
ścić w domach P.T. Czytelników.

Jest zawiadomienie do prokuratury

ciąg dalszy na str. 4

Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia  Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia  
- 19-28 września br.- 19-28 września br.

Balans discoBalans disco

350 numer „MS”  350 numer „MS”

A j j j  s i ę  d z i a ł oA j j j  s i ę  d z i a ł o

1 września br. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa, w następstwie zorganizowanej w drugiej po-

łowie sierpnia akcji podszywania się pod tę instytucję 
i wyłudzania podpisów mieszkańców w kontekście zbli-
żającego się Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, złoży-

ła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej oraz w Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich 
w związku z możliwością popełnienia przestępstwa.
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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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Okolicznościowa nagroda dla SSMOkolicznościowa nagroda dla SSM
WW sierpniu miała miejsce gala 

30-lecia Regionalnego Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach. Pod-

czas wydarzenia okolicznościo-
we medale odebrali przedstawicie-
le licznych spółdzielni mieszkanio-
wych z województwa śląskiego.

Regionalny Związek Rewizyjny Spół-
dzielczości Mieszkaniowej powołany 
został do życia na Zebraniu Założyciel-
skim we wrześniu 1992 roku w Tarnow-
skich Górach, a zarejestrowany 4 listo-
pada tegoż roku postanowieniem Sądu 
Rejestrowego w Katowicach. Na prze-
strzeni 30 lat swojej działalności reali-
zował swoje statutowe zadania, m.in. 
w zakresie: lustracji pełnych i proble-
mowych oraz inwestycyjnych, świad-
czył pomoc spółdzielniom mieszkanio-
wym w doskonaleniu ich działalności, 
reprezentował środowisku spółdziel-
czości mieszkaniowej wobec organów 
administracji państwowej i samorządo-
wej, organizował szkolenia i konferen-
cje podnoszące kwalifikacje kadr spół-
dzielni oraz dotyczące bieżącej zmiany 
przepisów, aktywnie włączał się w pra-
ce Krajowej Rady Spółdzielczości. 

Sierpniowa gala była okazją do pod-
sumowania dotychczasowej działalno-
ści. Aktualnie Związek zrzesza ponad 
100 spółdzielni mieszkaniowych. Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa jest w tej strukturze od początku. 

W wydarzeniu spółdzielców SSM re-
prezentowała Jolanta Sobek - prezes 
Zarządu.

rg
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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: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 

 wtorek, środa, czwartek 15 wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

piątek 13piątek 130000-20-200000;  ;  

sobota 8sobota 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 50

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Adam Cebula, Zbigniew Jarosz*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
3 października 2022 r. od 1630 do 1730

NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 7 listopada 2022 r. dyżurować będą  

Wiesław Jaźwiec, Jerzy Kurzawa*
*skład osobowy może ulec zmianie 

Odszedł  
Jacek Rzepczyk

17 sierpnia br. w wieku 74 lat zmarł Jacek 
Rzepczyk. Był jednym z twórców sie-

mianowickiego samorządu. 

W pierwszych wyborach samorządo-
wych został wybrany do Rady Miasta, 
reprezentując Stowarzyszenie Ochro-
ny Środowiska. Jako radny zasiadał 
w tym gremium przez cztery kadencje 
(1990-1994, 1998-2002, 2002-2006, 
2010-2014). W kadencji 2002-2006 
powierzono mu funkcję przewodniczą-
cego Rady Miasta.

Podczas sprawowania mandatu po-
dejmował szereg inicjatyw na rzecz 

ochrony środowiska i rozwoju mia-
sta. Był m.in. zaangażowany w utwo-
rzenie strefy ekonomicznej. Podejmo-
wał inicjatywy ukierunkowane na wal-
kę z bezrobociem w mieście w latach, 
gdy ten problem w Siemianowicach 
Śląskich był dotkliwy - przez lata był 
m.in. przewodniczącym Powiatowej 
Rady Zatrudnienia. Był też człowie-
kiem, który życzliwym okiem spoglądał 
na spółdzielczość mieszkaniową. rg
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O zorganizowanej akcji zaalarmowali mieszkańcy osiedla 
„Bańgów”, których namawiano do podpisania pełnomocnic-
twa in blanco w zamian obiecując między innymi fotowolta-
ikę. Można przypuszczać, że wybór akurat tego osiedla za 
cel nie był przypadkowy, bowiem od początku roku miesz-
kańcy (odbiorcy ciepła za pośrednictwem kotłowni gazowej 
„Tauron”), pominięci w ustawie o ochronie gazowej odbior-
ców z 26 stycznia br., zmuszeni są płacić wyższe rachun-
ki za ciepło. To uderzenie 
w czuły punkt i gra na ludz-
kich emocjach. Tym bar-
dziej to bulwersujące, ma-
jąc na względzie liczne już 
podjęte przez Spółdziel-
nię we współpracy z Urzę-
dem Miasta, przy współ-
udziale mieszkańców dzia-
łania od początku roku, 
włącznie z koresponden-
cją z najważniejszymi oso-
bami w Państwie i zainte-
resowaniem problemem 
ogólnopolskich mediów. 
Obszernie wraz ze skana-
mi dokumentów informo-
waliśmy o tych działaniach 
na łamach „MS”.

Walne Zgromadzenie to 
najwyższy organ, do któ-
rego kompetencji należą 
wszystkie kluczowe spra-
wy związane z działal-
nością. Tak jest w spół-
kach akcyjnych, koman-
dytowo-akcyjnych, tak jest 
i w przypadku spółdziel-
ni mieszkaniowych. Peł-
nomocnictwo na Walne 
Zgromadzenie jest z jednej 
strony rozwiązaniem bar-
dzo dobrym, bo daje moż-
liwość członkowi udziele-
nia osobie zaufanej pewnej legitymacji do podjęcia decy-
zji zgodnie z własnym sumieniem, kiedy nie może on oso-
biście wziąć udziału w wydarzeniu. Cień na to słuszne roz-
wiązanie rzuca fakt, że pełnomocnictwa z drugiej strony 
stają się narzędziem do manipulacji głosowań i to w przy-
słowiowych „białych rękawiczkach”.

Środowisko spółdzielni mieszkaniowych w Polsce do-
świadczało już sytuacji, kiedy grupa, jak oceniano, dobrze 
sytuowanych osób, czasem piastujących poważne stanowi-
ska, nabrała ochoty przejąć Spółdzielnię z całym jej mająt-
kiem. Do pozyskania danych osobowych nie angażowali się 
jednak osobiście, a do brudnej roboty, czyli zdobycia podpi-
su mieszkańca zatrudniano za przysłowiowy „grosz do kie-
szeni” inne osoby w różnym wieku, najczęściej młodzież kil-
kunastoletnią, mającą do wypowiedzenia parę chwytliwych 
formułek, oczywistych zwrotów, z którymi każdy się zgodzi. 
W ten sposób wyłudzano dane od dużej ilości osób, które 

służyły później do zmanipulowania głosowaniami podczas 
walnych zgromadzeń. W następstwie chciały rozpocząć 
swoją „uczciwą” służbę na rzecz mieszkańców nowe rady 
nadzorcze i zarządy, jednakże epilog tych historii zazwy-
czaj kończy się w organach ścigania oraz na czołówkach 
regionalnych i ogólnopolskich mediów, a finalnie w sądach. 

Podobna sytuacja miała miejsce w jednej ze Spółdziel-
ni Mieszkaniowych w Jaworznie, gdzie kilkuletni proces 
o uznanie za bezprawne uchwał podjętych przez działającą 

w złej wierze część Wal-
nego Zgromadzenia, któ-
ra zmierzała do przejęcia 
i wykorzystania Spółdzielni 
zakończył się w 2018 roku 
pełnym sukcesem. Szyb-
kie i zdecydowane dzia-
łania legalnych organów 
Spółdzielni, a następnie 
długotrwałe, żmudne i wie-
lostronne czynności praw-
ne, pozwoliły ostatecznie 
uchronić Spółdzielnię i jej 
członków przed dokona-
nym zamachem. Obecnie 
próbę taką podjęto również 
w Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie.

Znając te okoliczno-
ści oraz mając na uwadze 
apel-przestrogę Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej i obawy 
zbulwersowanych miesz-
kańców, którzy już udostęp-
nili swoje dane przed posił-
kowaniem się nimi w bliżej 
nieokreślonym celu, Zarząd 
Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej jest zo-
bowiązany do podjęcia in-
terwencji oraz zawiadomie-
nia prokuratury i policji, co 
uczynił 1 września br. 

W tym miejscu apelujemy do Państwa o rozwagę i roz-
sądek w kontaktach z takimi osobami, zanim podpiszecie 
pełnomocnictwo in blanco. Pomimo wielokrotnych, napły-
wających w mediach informacjach o różnych formach wy-
łudzania danych osobowych „na wnuczka”, „na gazownie” 
itp. przez osoby w bliżej nieokreślonym celu i nie wiadomo 
komu, proceder ma się jak najlepiej. Nie przekazujmy swo-
ich danych osobom zupełnie nam obcym. Jeżeli nie może-
cie Państwo wziąć osobiście udziału w Walnym Zgroma-
dzeniu oddajcie swój głos osobie zaufanej, która zagłosu-
je ściśle z Państwa dyspozycją. Miejmy pewność, że skła-
dając swój podpis na jakimkolwiek dokumencie nie trafi on 
w niepowołane ręce.

Jeżeli fakt udzielenia pełnomocnictwa in blanco miał miej-
sce i macie Państwo wątpliwości w tym zakresie, prosimy 
o złożenie odwołania udzielonego pełnomocnictwa w siedzi-
bie Administracji Osiedlowych lub Dyrekcji SSM.      rag-mag

Jest zawiadomienie do prokuratury

ZRSM RP - Taki komunikat oraz ostrzeżenie pojawiły się na 
drzwiach wszystkich klatek SSM

ciąg dalszy ze str. 1
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Z A W I A D O M I E N I E  

ZARZĄD  SIEMIANOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ 

Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 20 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

działając na podstawie art. 36 § 9 - 13 Ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648.) 
zawiadamia o głosowaniu uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków SSM, które odbędzie się w Domu 
Kultury „CHEMIK” przy ul. Niepodległości 51 w Siemianowicach Śląskich z podziałem na poszczególne osiedla:

Osiedle „Bańgów”  - 19.09.2022 r. godz. 1500 – 1800

Osiedle „Tuwima”  - 20.09.2022 r. godz. 1500 – 1800

Osiedle „Młodych” - 21.09.2022 r. godz. 1500 – 1800

Osiedle „Centrum” - 22.09.2022 r. godz. 1500 – 1800

Osiedle „Michałkowice” - 26.09.2022 r. godz. 1500 – 1800

Osiedle „Węzłowiec”  - 27.09.2022 r. godz. 1500 – 1800

Osiedle „Chemik”  - 28.09.2022 r. godz. 1500 – 1800

Porządek przebiegu głosowań uchwał na piśmie Walnego Zgromadzenia Członków SSM:

Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- zatwierdzenia Sprawozdań finansowych za lata 2019 – 2021 –  3 uchwały,

- zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu z działalności w latach 2019 – 2021 oraz kierunkach działania – 3 uchwały, 

- podziału wyników finansowych w latach 2019 – 2021 – 3 uchwały. 

Sprawy organizacyjne:

- wyznaczony czas i miejsce głosowania przeznaczony jest wyłącznie na oddanie głosów na piśmie na kartach do gło-
sowania w trybie jawnym,

- rejestracja uprawnionych do głosowania osób nastąpi poprzez podpisanie listy i wydanie karty do głosowania 
w wyznaczonym miejscu i czasie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

- każdy członek dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów,

- kartę do głosowania należy wypełnić poprzez postawienie znaku „X” tylko w jednej kratce (okienku) w wybranym gło-
sie przy każdej z uchwał,

- głos będzie nieważny jeżeli:

• głos oddany będzie na innej karcie do głosowania, w tym na nieopieczętowanej karciedo głosowania,

•  w zakresie jednej uchwały znak „X” będzie postawiony w więcej niż jednej kratce (okienku) lub znak „X” nie 
zostanie postawiony w żadnej z kratek (okienek) przy danej uchwale,

• nie będzie danych i podpisu osoby głosującej,

- głosowanie nadzorować będzie Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, 

- na sali w trakcie wyznaczonych godzin głosowania, poza Komisją, osobami głosującymi i organizatorem nie mogą 
przebywać osoby trzecie/postronne,

- ostatniego dnia  głosowania Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wyjmuje z urny karty, odbiera od  notariusza opako-
wania z  wypełnionymi kartami do głosowania z poprzednich dni  i wraz z   przedstawicielami wszystkich Komisji pod-
licza liczbę oddanych głosów nad uchwałami i przedstawia wyniki głosowania.

Szanowni Członkowie Spółdzielni!
- Za kilka dni będziemy mieli możliwość pisemnie głosować nad uchwałami Walnego Zgromadzenia SSM. Jako Człon-

kowie Spółdzielni weźmiemy odpowiedzialność za dalsze jej właściwe funkcjonowanie, bo tak należy rozumieć owe gło-
sowanie. Mieszkańcy mają okazję do zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi, wyłożonymi w siedzibie Spółdziel-
ni, jak i obszernie opisanymi na łamach naszej gazetki w sierpniu. Stwierdzić należy, że w oparciu o materiały kondycja fi-
nansowa Spółdzielni, pomimo „pandemicznych okoliczności” i stanu dalszego epidemicznego zagrożenia, jest dobra. Ma 
to pokrycie w dostrzegalnych gołym okiem pozytywnych zmianach naszych osiedli. Trzeba mieć jednak na względzie, że 
jest jeszcze mnóstwo potrzeb i trudnych wyzwań, jakie przynosi życie, a którym trzeba będzie sprostać, racjonalnie go-
spodarując ograniczonymi środkami finansowymi.

 Walne jest najwyższą statutową władzą Naszej Spółdzielni, dlatego gorąco zachęcam do osobistego stawiennictwa i od-
powiedzialnych wyborów

- Wiesław Jaźwiec - przewodniczący Rady Nadzorczej SSM
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Z posiedzenia Rady
Sierpniowe posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej poświęcone była dwóm 

głównym zagadnieniom: nadchodzącemu Walnemu Zgromadzeniu i analizie zaległości „czynszowych” za sie-
dem miesięcy bieżącego roku.

Pierwsza część dotyczyła ustalenia zasad głosowania 
nad uchwałami na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni wraz z podjęciem uchwały. Kolejna z kolei służyła 
przybliżeniu sytuacji zadłużenia „czynszowego” w naszej 
Spółdzielni, w ujęciu 7 miesięcy do końca lipca br. 

W przygotowanej dla członków Rady Nadzorczej informa-
cji możemy przeczytać:

„Analiza przedstawionych zaległości bieżących pocho-
dzenia „czynszowego” wskazuje, że ich poziom wg sta-
nu na 31.07.2022 r. zwiększył się w stosunku do stanu na 
31.12.2021 r. o 217 705,03 zł. Udział tych zaległości do na-
liczeń „czynszowych” uległ również niewielkiemu podwyż-
szeniu z 2,75% do 2,82%. W miesiącach letnich wartość 
zaległości uległa jednak obniżeniu w stosunku do marca 
i kwietnia 2022 r., które to miesiące wskazywały najwyższy 
pułap zadłużeń w 2022 roku.

Całość zadłużenia pochodzenia „czynszowego” na 
31.07.2022 r. w wysokości 5 314 457,12 zł (5,36% w sto-
sunku do naliczeń rocznych opłat „czynszowych”), przy 
spadku procentowym o 0,40%, w niewielkim stopniu odbie-
ga od stanu zadłużenia w latach poprzednich, gdzie np. za-
dłużenie to wynosiło: 
• w XII 2015 r.:  4 868 142 zł, 6,56% do naliczeń rocznych,
• w XII 2016 r.: 4 768 092 zł, 6,21% do naliczeń rocznych,
• w XII 2017 r.: 5 005 315 zł, 6,32% do naliczeń rocznych,
• w XII 2018 r.: 4 819 453 zł, 6,13% do naliczeń rocznych,
• w XII 2019 r.: 4 720 533 zł, 5,89% do naliczeń rocznych,
• w XII 2020 r.: 5 119 425 zł, 5,89% do naliczeń rocznych,
• w XII 2021 r.: 5 403 430 zł, 5,76% do naliczeń rocznych.

Przedstawione wartości liczbowe w zakresie całości zale-
głości „czynszowych” na dzień 31.07.2022 r., pozostają na 
względnie porównywalnym poziomie do zaległości z ostat-
nich kilku lat i w chwili obecnej nie stanowią realnego zagro-
żenia dla funkcjonowania SSM. Wahania wskazań zadłużeń 
w ciągu każdego roku są zjawiskiem powtarzalnym, podlega-
jącym wnikliwej ocenie przez Zarząd SSM. W chwili obecnej 
nie ma jednak widocznego, długotrwałego trendu ich wzrostu. 

Niemniej jednak, ze względu na konieczność zachowania 
płynności finansowej Zarząd prowadzi szereg działań mają-
cych na celu sprawne odzyskiwanie  spółdzielczych należ-
ności. Do działań tych należy dostarczanie informacji przez 
służby księgowe o zaległościach „czynszowych” w posta-
ci „potwierdzenia salda” czy też zawiadomienia o wysoko-
ści salda, jak również korespondencja i rozmowy przepro-
wadzane przez pracowników SSM oraz kierowanie spraw 
o zapłatę należności do sądu. W ramach odzyskiwania za-
ległości Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa współ-
pracuje z firmą windykacyjną. 

W chwili obecnej SSM posiada dobrą płynność finanso-
wą, co pozwala jej na prawidłowe i terminowe regulowanie 
swoich zobowiązań. Nie bez znaczenia jest oczywiście doj-
rzała i świadoma postawa członków Spółdzielni oraz pozo-
stałych użytkowników lokali, wykazujących się poprzez re-
gularne i terminowe płatności olbrzymią odpowiedzialno-
ścią za losy naszych spółdzielczych zasobów”. 

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej zbiega się z do-
mykaniem bieżącego wydania „MS” więc o szczegółach po-
siedzenia poinformujemy w kolejnym miesięczniku.      rg

Ustawa o dodatku grzewczym i kotłownie
Na początku września br. Sejm RP przyjął ustawę w sprawie dopłat do ciepła i w tej chwili jest ona rozpatrywa-

na w Senacie RP. Jej założenia, mimo zapewnień rządzących o przejrzystości przepisów i systemie wsparcia, 
budzą zastrzeżenia wielu spółdzielni w Polsce. Równocześnie ze spraw lokalnych - ciąg dalszy dyskusji wokół 
rozwiązań problemu wysokich rachunków za ogrzewanie w „Bańgowie” i w „Michałkowicach”. 

Czy to udźwigniemy?
Każdego dnia zasypywani jesteśmy dość pesymistyczny-

mi informacjami o tym, iż zbliża się trudny okres je-
sienno-zimowy, że zapłacimy dużo więcej w ra-
chunkach niż dotychczas. Nad rozwiązania-
mi kryzysu energetycznego trwa dysku-
sja na poziomie Unii Europejskiej, pol-
ski parlament jest w trakcie procedowa-
nia ustawy, która ma w jakimś stopniu 
ulżyć odbiorcom, mając na względzie 
ogrzewanie.

W drugiej połowie sierpnia, a więc 
przed tym jak projekt ustawy o dodat-
kach grzewczych trafił do Sejmu, z ini-
cjatywy Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP odbyło się w Warsza-
wie spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu spół-
dzielni mieszkaniowych w Polsce, w tym SSM, z polity-
kami: senatorem RP Adamem Szejnfeldem, eurodeputo-
wanym Andrzejem Halickim, posłankami Joanną Muchą 
i Moniką Wielichowską oraz posłami Jakubem Rutnic-
kim i Wiesławem Szczepańskim.

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, wsród nich Za-
rząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, reprezen-

towali zasoby mieszkaniowe, które zaopatrywane są 
w energię cieplną z różnych  źródeł ciepła (gazo-

we, węgiel, olejowe, biomasa, pellet drzewny).
Omówiono założenia do projektu usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach w za-
kresie niektórych źródeł ciepła w związ-
ku z sytuacją na rynku paliw – pro-
jekt rządowy nr UD 423, który zakłada 
wprowadzenie różnych mechanizmów 
wsparcia finansowego dla szerokiej 

grupy gospodarstw domowych w związ-
ku ze wzrostem cen paliw. Przedstawi-

ciele różnych ugrupowań politycznych za-
poznani zostali z obawami zarządców wielo-

budynkowych nieruchomości względem projektu 
ustawy i jego założeń. 

Odrębną inicjatywą Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej jest złożone pismo protestacyjne do Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym wyrażono 
oczekiwanie przyjęcia zmian w ustawie w kluczowych zapi-

Ustawa 
o dodatku 
grzewczym 
i kotłownie
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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,
- Wróbla 7a – lokal użytkowy o  powierzchni 14,20 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.
- W. Wróblewskiego 65 o łącznej powierzchni 53,26 m2  

– lokal użytkowy.

Wolne lokale użytkowe w pawilonie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43a: 
– Lokal o powierzchni 71,50 m2,

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym  
– tel. 32 6091 405

W sprawach warunków najmu prosimy o kontakt z działem umów  
– tel. 32 6091 496

sach przynoszących prawdziwą i wymierną ulgę mieszkań-
com, a nie populistyczną iluzję pomocy.

Szerzej na ten temat będziemy pisać w kolejnym wydaniu 
„MS”, gdy sprawa stanie się bardziej klarowna.

Kotłownie - kolejne rozmowy
18 sierpnia br. w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Ślą-

skich odbyła się z kolei kolej-
na runda rozmów przedstawi-
cieli siemianowickich spółdziel-
ni mieszkaniowych z przedsta-
wicielami spółki Tauron Ciepło 
w sprawie możliwych rozwią-
zań odnośnie kotłowni gazo-
wych „Tauron” obsługujących 
osiedle „Bańgów” i część zaso-
bów mieszkaniowych Michałko-
wic, czyli dotyczącą odbiorców 
ciepła, których nie objęła usta-
wowa ochrona z 26 stycznia br. 

Na spotkaniu potwierdzono dotychczasowe ustalenia 
względem michałkowickiej kotłowni przy ulicy Przyjaźni 8 

i planowanego przepięcia do lokalnej sieci ciepłowniczej 
w przyszłym roku. W przypadku kotłowni gazowej w „Bań-
gowie”, ze względu na położenie tego osiedla, sprawa jest 
dużo bardziej skomplikowana, kosztowna i czasochłonna. 
W trakcie dyskusji przedstawiciele Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Fa-

bud” zapoznani zostali z trze-
ma propozycjami podłączenia 
osiedla do sieci ciepłowniczej, 
przy równoczesnej rezygnacji 
z zasilania poprzez kotłownię:

- podłączenie od strony ulicy 
Kruczej,

- podłączenie z Michałkowic,
- podłączenie od strony Cze-

ladzi.
Koszty wszystkich przedsta-

wionych rozwiązań, według 
kalkulacji Tauron Ciepło, oscy-

lują w granicach 13-15 mln złotych, a okres budowy takiej 
sieci ciepłowniczej to 3-4 lata. rg

W sierpniu w Urzędzie Miasta odbyła się kolejna W sierpniu w Urzędzie Miasta odbyła się kolejna 
runda rozmów, m.in. o kotłowni w „Bańgowie”runda rozmów, m.in. o kotłowni w „Bańgowie”
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To już 65 lat Spółdzielni
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie od początku była jednolitym organizmem spółdzielczym o tej 

właśnie nazwie. Powstawała przez lata, scalając mniejsze spółdzielnie funkcjonujące na tym obszarze, aby 
w końcu utworzyć SSM.

Był rok 1957, 18 grudnia. Na ze-
braniu założycielskim spotkało się 
57 osób. Powołali do życia Górniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową i wybrali jej 
pierwsze władze - tę datę przyjmu-
je się za punkt wyjścia historii naszej 
Spółdzielni. A dalej było tak: z połącze-
nia dwóch górniczych i jednej hutni-
czej powstała SSM, a ta w 1958 połą-
czyła się z działającą równolegle Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Chemik” i po-
została przy nazwie Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.  

Choć dziś liczy się to co przed nami, 
to jest najważniejsze, nie można za-
pomnieć o przeszłości, o początkach 
budowania spółdzielczej społeczno-
ści. O roli, jaką Spółdzielnia odegra-
ła w rozwoju Siemianowic Śląskich, 
zwłaszcza na płaszczyźnie budownic-
twa, w okresie przemysłowej prosperi-
ty i głodu mieszkaniowego. 

Do tej historii będziemy nawiązy-
wać obszerniej w kolejnych wydaniach 
„Mojej Spółdzielni”, tymczasem przed-
stawiamy Czytelnikom archiwalną foto-

grafię placu budowy „nowego” Bytko-
wa sprzed ponad pół wieku, a kolejne 
zdjęcia w następnych numerach „MS”. 

rg

 Rozbudowa Bytkowa. Widok na budynek W.Wróblewskiego 61-63  
od strony wieżowca 69. Z lewej strony jest dziś Rynek Bytkowski,  

a stacja energetyczna stoi do dziś

Te 350 wydań to tysiące godzin pra-
cy nad zbieraniem materiałów, ich pisa-
niem i układaniem w łamy, strony, któ-
rych łącznie przez ten czas nazbie-
rało się kilkanaście tysięcy. To na 
nich wydrukowaliśmy setki spraw 
dotyczących Spółdzielni i opisali-
śmy dziesiątki problemów, z jakimi 
Czytelnicy się do nas na przestrze-
ni lat zwracali, nie bojąc się poru-
szać najtrudniejszych tematów. 

To, jaka ta gazeta jest od sa-
mego początku i jaki ma charak-
ter, dobrze oddaje bieżące wy-
danie „MS”. Znajdziemy tu spra-
wy trudne jak Walne Zgromadze-
nie, tematyka z Rady Nadzorczej 
czy ciągnący się od kilku miesię-
cy problem bańgowskiej kotłow-
ni. Są tematy czysto informacyj-
ne jak osiedlowe roboty remon-
towe, przygotowania do sezonu 
grzewczego, materiał dotyczący 
informacji adresowych, ale i in-
terwencyjne - na prośbę Czytel-
ników - na przykład o oklejonych 
klatkach schodowych. Wreszcie 
„MS” to też pokazywanie cie-
kawych inicjatyw spółdzielców - 
patrz: „Zielony Konkurs” i rozryw-

ka - relacje z zajęć letnich dla dzie-
ci, Święta Bytkowa czy treningów pił-
karskich dla najmłodszych. Są rubryki 

stałe: krzyżówka, kuchnia, horoskop, 
uśmiechnij się.

Od pierwszego wydania „Mojej Spół-
dzielni”, co bardzo mocno chcemy pod-
kreślić, Redakcja trzyma się założenia 
„wybitego” w winiecie u góry pierwszej 
strony każdego numeru, od paździer-

nika 1993 roku: „Gazeta wszyst-
kich mieszkańców Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej”. Nie jesteśmy stronniczy 
w przekazie. Nie piszemy wyłącz-
nie o samych pozytywnych rze-
czach, jakie dzieją się w SSM 
- choć nie omieszkamy gdy ta-
kowe są, informować o nich - 
bo jesteśmy zdania, że o proble-
mach trzeba, a wręcz należy pi-
sać i dzielić się nimi z Czytelni-
kami. To właśnie w dużej mie-
rze P.T.Czytelnicy - mieszkańcy 
Spółdzielni byli inspiracją do re-
dagowania wielu artykułów i po-
mysłów, które wniosły coś w ży-
cie tej Spółdzielni, co jest cenne 
i za to w tym miejscu dziękujemy. 

Mamy nadzieję, że kolejne wy-
dania „Mojej Spółdzielni” będą 
zaspokajać Państwa ciekawość 
w tym, co dzieje się tu, na miejscu, 
bowiem sprawy lokalne są nie-
mniej ważne i ciekawe od tych, to-
czących się w Polsce i na świecie.

Redakcja „MS”

350 numer „MS”
Od pierwszego wydania „Mojej Spółdzielni”, którego okładkę prezen-

tujemy poniżej, minęło już 29 lat. 
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Aktualizacja danych kontaktowych
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą o weryfikację podanych przez Państwa danych 

kontaktowych (numeru/ów telefonu). Usprawni to kontakt w przypadku zaplanowanych niektórych prac w bu-
dynku lub niespodziewanych zdarzeń.

Spółdzielnia jest w posiadaniu numerów telefonów, jed-
nakże część z nich jest już nieaktualna, co stanowczo ut-
rudnia kontakt. Weryfikacja danych ułatwi komunikac-
ję z Państwem w sprawach bieżących i umożliwi przeka-
zywanie niezbędnych informacji, np. o awariach takich jak 
zalanie mieszkania czy udostępnienie lokalu mieszkalne-
go w celu wymiany pionu wodnego czy innych potrzeb wy-
magających pilnego kontaktu.

Weryfikacji można dokonać osobiście lub telefonicznie 
w Administracji Osiedlowej, w Dziale Członkowsko-Miesz-
kaniowym i Lokali Użytkowych lub w Dziale Rozrachun-
ków Czynszowych i Windykacji. Można również skorzystać 
z przygotowanego niżej formularza, który po wypełnieniu 
należy dostarczyć do budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 w Siemianowicach Śląskich 
i złożyć w kancelarii podawczej, do Administracji Osied-
lowej lub wysłać pocztą.

Kontakt do poszczególnych komórek:
Administracja Osiedla „Chemik” – 32 228 57 78
Administracja Osiedla „Centrum” – 32 228 17 39
Administracja Osiedla „Tuwima” – 32 228 45 47
Administracja Osiedla „Młodych” – 32 228 39 47

Administracja Osiedla „Michałkowice” – 32 228 57 38
Administracja Osiedla „Węzłowiec” – 32 228 52 52

Administracja Osiedla „Bańgów” – 32 228 13 01
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych  

– 32 609 14 96
Dział Rozrachunków Czynszowych i Windykacji  

– 32 609 14 95
Przypominamy jednocześnie o możliwości otrzymywania 

przez Państwa korespondencji drogą e-mailową. W tym celu 
należy wypełnić oświadczenie, które dostępne jest na stronie 
internetowej Spółdzielni, w zakładce „Do pobrania” (zgoda-
namaile.pdf) - wersja podglądowa dokumentu, patrz: obok.

FORMULARZ 
ZMIANY DANYCH KONTAKTOWYCH

 Imię i nazwisko

 Adres

 Nr telefonu

 Podpis

  Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                     
  ul. Bohaterów Westerplatte 20 
  41 -106 SIEMIANOWICE 

 

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE 
KORESPONDENCJI – SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Nazwisko i imię osoby posiadającej prawo do lokalu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres lokalu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Siemianowicach Śl. korespondencji, w szczególności: zawiadomień o zmianie opłat 
czynszowych, innych wydruków  zawiadomień i wezwań drogą elektroniczną na podany 
poniżej adres e-mailowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających 
przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować 
korespondencję w formie papierowej. 

    Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego 
powiadomienia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  o nowym adresie. 

    Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, 
nazwisko, adres e-mailowy dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą 
elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu 
niniejszego oświadczenia. Posiadam prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne. 
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„Reklama dźwignią handlu” to stwierdzenie jest nieustan-
nie prawdziwe. Dążenia przedsiębiorców do pozyskania jak 
największej ilości klientów różnymi środkami niestety cza-
sami zamieniają się w nachalną kampanię bez opamięta-
nia i poszanowania funkcjonujących regulaminów, zasad 
i mienia. 

Z takimi sytuacjami styka-
ją się osiedlowe administra-
cje, do których zwracają się 
nierzadko mieszkańcy budyn-
ków, wskazując na oklejone 
elementy klatki schodowej, 
prosząc o stosowną reakcję. 

Kwestię zamieszczania re-
klam sytuowanych na ze-
wnątrz budynków reguluje Regulamin Reklam (uchwała Ra-
dy Nadzorczej nr 15/2016), w którym jest określony sposób 
załatwienia i warunki. W klatce schodowej reguluje to Re-
gulamin Porządku Domowego Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej (uchwała nr 18/2019 Rady Nadzorczej SSM 
z 1 kwietnia 2019 roku):

§ 14
1. Wszelkie reklamy i szyldy mogą być instalowane po 

uprzednim uzyskaniu zgody Spółdzielni i ustalenia za-
sad odpłatności.

2. Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju ogło-
szeń i informacji poza miejscami do tego celu wyzna-
czonymi. Ulotki i materiały reklamowe należy umiesz-
czać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych 
(skrzynki na reklamy).

Tak więc oklejanie klatek schodowych samowolnie jest 
niedopuszczalne. Pewnym stałym zjawiskiem w naszej 
Spółdzielni, odkąd malowaniu klatek towarzyszy montaż 
białych korytek przeznaczonych na instalacje multimedial-
ne, jest fakt traktowania później ich niemal jak słupów ogło-

szeniowych. Tym samym to co ma przynieść korzyść este-
tyczną w postaci porządku z instalacjami multimedialnymi 
w klatkach, daje pole do innych działań, niezgodnych z re-
gulaminem spółdzielczym, psujących estetykę.  

Działania Spółdzielni, by to ograniczyć są proste: pracowni-
cy administracji kontaktują się 
z firmami za pośrednictwem 
podanych numerów telefonów, 
wyjaśniają jak wygląda sprawa 
regulaminowa i proszą o ich 
usunięcie. Zazwyczaj przynosi 
to pożądany efekt, czasami to 
dozorcy zajmują się „odkleja-
niem” klatek. Niekiedy zaś sa-
mi mieszkańcy biorą sprawy 

w swoje ręce. Niestety bardzo często „skutkiem ubocznym” ta-
kiego oklejenia klatki a później odklejenia są zabrudzenia po 
naklejkach albo wręcz uszkodzenia powłoki malarskiej. 

Niektórzy mieszkańcy kwestię zaśmiecania w ten spo-
sób klatek schodowych poruszali w straży miejskiej. Jak 
się okazuje, temat interwencji tych służb tam nie jest wcale 

oczywisty. Jak wytłumaczono nam w siedzibie siemianowic-
kiej SM, rozchodzi się o interpretację, czy klatka schodowa 
jest miejscem publicznym, zwłaszcza gdy jest zamknięta 
instalacją domofonową. Strażnicy miejscy reagują tam ra-
czej w sytuacjach jakiegoś zagrożenia niż gdy mieszkaniec 
zgłasza problem jej zaśmiecania.

Miejscem przeznaczenia wszelkich informacji reklamowych 
są skrzynki na reklamy. W klatkach powinny wisieć de facto 
informacje Spółdzielni, ważne komunikaty, np. o awariach, 
ewentualnie, co jest praktykowane w wielu klatkach scho-
dowych SSM, rozpiski wycierania korytarzy/pięter. Resz-
ta, choć ważna z punktu widzenia reklamodawcy, winna tra-
fiać w wyznaczone do tego celu miejsca, dając w ten sposób 
wolną rękę mieszkańcowi na progu, skorzystać lub nie. rg

To co w klatkach 
schodowych razi

Na pytanie, co najbardziej zakłóca estetykę klatek 
schodowych, większość z nas, bez zawahania 

odpowiada, że naklejki zamieszczane najczęściej na ko-
rytkach instalacji multimedialnych, euroskrzynkach czy 
drzwiach do piwnicy…
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Zdarza się to nam rzadko, ale i tak 
bywa. W sierpniowym wydaniu „Mojej 
Spółdzielni”, w trzech miejscach, przez 
„złośliwość rzeczy martwych”, w tym 
przypadku urządzenia elektroniczne-
go, nie podaliśmy informacji zgodnych 
z treścią oryginalnych materiałów, tj.

- str. 14. Wykres: średnioroczny koszt 
c.o. w zł/m2 - porównanie lat 2019-

2021 udział % poszczególnych prze-
działów kosztów w ogólnej powierzch-
ni zasobów ogrzewanych - różnica 
w kolorach określających lata,

- str. 18. W tytule wykresu jest  2019-
2020, a ma być 2020-2021 r.,

- str. 43. Konkurs ofert na stawkę eks-

ploatacyjną mieszkania przy ul. Komu-
ny Paryskiej - data właściwa składania 
pisemnych ofert ma być 16.09.2022.

Na stronie internetowej Spółdzielni 
w zakładce „Moja Spółdzielnia” Archi-
wum jest wersja poprawiona „MS 8/22”.

Redakcja „MS”

Errata
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Policjanci poszukują mężczyznyPolicjanci poszukują mężczyzny
WW marcu br. mężczyzna dokonał kradzieży karty bankomatowej, którą zapłacił 26 razy za zakupy w sklepach 

w Siemianowicach Śl. Policjanci Wydziału Kryminalnego dotarli do nagrań z monitoringu znajdującego się 
w jednym ze sklepów, gdzie został utrwalony wizerunek podejrzanego. 

NieNie  ma miesiąca byśmy nie 
notowali kolejnych znisz-

czeń mienia spółdzielczego. Każ-
da taka dewastacja przekłada się na 
konieczność poniesienia kosztów. 
A te pieniądze pochodzą nie skąd-
inąd jak z wnoszonych przez spół-
dzielców opłat „czynszowch”…

A w osiedlach zanotowano:
 „Centrum”

- Ryszarda Gansińca 6 - połamano 
ławkę.

 „Młodych”
- Jana Stęślickiego 1 - bohoma-

zy w windzie, drzwiach od piwni-
cy ścianach klatki schodowej. Miło-
sne rozterki „poety” uzewnętrznione 
w klatce schodowej. Sprawa zgło-
szona do Komendy Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śl. 

- Niepodległości 32 - wyrwano klam-
kę i samozamykacz w drzwiach 
wejściowych.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 10 plac za-

baw - zniszczono furtkę i przęsła 
ogrodzenia placu zabaw.

 „Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 57 

- zniszczono drzwi wejściowe do 
klatki schodowej.

rg

W przypadku rozpoznania kim jest 
złodziej lub posiadania jakichkolwiek 
informacji, Komenda Miejska Poli-
cji w Siemianowicach Śląskich prosi 
o kontakt:

- mailowo na adres kryminal-
ny@siemianowice.ka.policja.gov.
pl z dopiskiem RSD 252/22,

- telefonicznie u dyżurnego jednostki 

47 8531 255, 47 8531 201 powołując 
się na l.dz. RSD 252/22,

- telefonicznie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 do 15.30 
w sekretariacie Wydziału Kryminalne-
go  - 47 8531 280 powołując się na  
l.dz. RSD 252/22.

Gwarantujemy anonimowość.
Materiał KMP w Siemianowicach Śl.

Dbaj  Dbaj  
o  o  

swojeswoje

„Renoma”„Renoma”. Sprawca poszukiwany. Sprawca poszukiwany

JJakiś degenerat, patrząc na 
poczynione szkody, pró-

bował w obu toaletach byt-
kowskiej kręgielni wybić, wy-
gląda na to, wizjer (kuklok). 
„Niestety”, nie dał rady i, nie-
stety, naraził Spółdzielnię na 
znaczne koszty. Świeżo po 
remoncie…

Dewastacji dokonano 20 sierpnia br.Dewastacji dokonano 20 sierpnia br.

Toaleta damskaToaleta damska

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

Osiedle im. Juliana Tuwima
Mijają kolejne tygodnie odkąd na 

budynku przy ulicy Hermana Wróbla 
3 prowadzone są kompleksowe pra-
ce na wysokościach. To jeden z tych 
bloków SSM, które ujęto w szeroko 
zakrojonym programie usuwania ele-
wacyjnych płyt acekolowych, mają-
cym się finalizować do roku 2027. Ta 
część zadania przy ulicy H. Wróbla 3 
została już wykonana. W tej chwili 
ekipa remontowa zajmuje się docie-
pleniem ścian i potrwa to jeszcze kil-
ka tygodni.

W sierpniu kilka większych zadań re-
alizowano przy ulicy Okrężnej. Niemal 
równolegle wykonano:

- wymianę nawierzchni parkingu przy 
ulicy Okrężnej 8,

- remont schodów terenowych 
i chodnika między budynkiem Okręż-
na 8 a kompleksem garażowym zloka-
lizowanym nieopodal,

- remont schodów terenowych po-
łożonych między budynkami Okręż-
na 4 i 6.

Kończy się także z kolei komplek-
sowy remont kolejnej klatki schodo-
wej tej ulicy - Okrężna 15. W planach 
administracji na najbliższe tygodnie 
względem tej części osiedla jest jesz-
cze m.in.:

- usuwanie glonów z elewacji, czy-
li przywrócenie przyzwoitego wyglądu 
zabrudzonej elewacji budynku przy uli-
cy Okrężnej 1 (ściana północna),

- remont schodów terenowych w re-
jonie Okrężnej 3 prowadzących w kie-
runku Leśnej 15.

Z innych prac, jakie pilotowała admi-
nistracja w minionym czasie zaliczyć 
można m.in.:

- wykonanie nowych schodów do ga-
raży przy ulicy Wojciecha Korfantego 
(hydrofornia),

- wymianę po awarii pionu cyrkulacji 
ciepłej wody - H. Wróbla 1,

- wymianę zniszczonych elementów 
urządzeń zabawowych - Okrężna.

Jednym z problemów, jakie są do 
rozwiązania na ten czas jest problem 
regularnego zalewania piwnicy budyn-
ku przy ulicy W. Korfantego 7B. Do-

tychczas poczynione prace nie przy-
niosły oczekiwanych efektów. Kolejne 
posunięcia pod kątem instalacji desz-
czowej i przyczyn takiego stanu rzeczy 
będą prowadzone w konsultacji z Po-
wiatowym Inspektorem Budowlanym.

Osiedle „Młodych”
Podobnie jak w przypadku „Tuwima”, 

tak i tutaj na jednym z budynków tego 
osiedla (Teatralna 1-3) trwają potężne 
prace dociepleniowe, będące pokłosiem 
usunięcia uprzednio ze ścian elewacyj-
nych płyt acekolowych. Tu jednakże pra-
ce są dużo bardziej zaawansowane i bę-
dą zbliżać się niebawem ku końcowi.

Po wykonaniu kompleksowego re-
montu balkonów budynku przy Alei 
Młodych 1-2, prace przeniosły się na 
drugą stronę, czyli od strony wejść do 

klatek. Kilka kolejnych tygodni zajmą 
prace dociepleniowe.

Problem ciemnozielonych glonów 
szpecących niektóre elewacje budyn-
ków dotyka również osiedla „Młodych”. 
W każdym planie remontów na ich 
usuwanie i odmalowanie elewacji prze-
znaczana jest część środków finanso-
wych osiedla. Na przełomie sierpnia 
i września prace w tym zakresie pro-
wadzone są przy Alei Młodych 8-9.

W klatkach schodowych budynku 
przy ulicy Niepodległości 30-32 trwają 
roboty poprzedzające większy remont, 
jaki planuje się wykonać w przyszłym 
roku. Na korytarzach zakładane są bia-
łe korytka, w które następnie wprowa-
dzone zostaną instalacje różnych ope-
ratorów multimedialnych. W taki spo-
sób dokonuje się porządkowania ka-
bli we wszystkich klatkach schodowych 
SSM, gdzie planowane jest malowa-
nie. Innymi zadaniami poprzedzający-
mi remont klatek w tym budynku jest 
montaż nowych II drzwi wejściowych 
oraz kaset domofonowych cyfrowych.

Od października wznowione zosta-
ną przeglądy instalacji gazowej i wen-
tylacji w mieszkaniach. Przewidziano 
je na początek przy ulicach: ZHP 1-6, 
Teatralnej 1-3, Placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 5, 6, 7 oraz Alei Mło-
dych 22A, B (tylko wentylacja).

Osiedle „Michałkowice”
Od kilku tygodni przy ulicy Stawowej 

11 prowadzone są prace na balkonach. 
W zakresie robót znajduje się m.in. wy-
konanie wylewki, malowanie ścian czy 
wymiana balustrad. Prace chylą się ku 
końcowi. To kolejny budynek, gdzie ta-
kowe kompleksowe roboty podjęto na 
przestrzeni ostatnich lat. I będą kolejne.

Kolejnym zadaniem, jakie zalicza-
ją się niejako do priorytetów ADM „Mi-
chałkowice” są roboty dekarskie. Tu 
wiele jest do zrobienia, niemniej suk-
cesywnie firma realizuje zlecenia na 
kolejnych adresach - Przyjaźni 42, 
42A (wykonane), Przyjaźni 46, 48 
i Pocztowa 10 (w trakcie).

W rejonie budynków Przyjaźni 8-10 
i Kościelnej 36 trwa wymiana starych be-
tonowych lamp oświetlenia ulicznego na 
nowe, ledowe wraz z ich okablowaniem. 

Z innych zadań wykonanych w ostat-
nim czasie w Michałkowicach można 
wspomnieć o:

- montażu nowego urządzenia zaba-
wowego („ważki”) na placu zabaw przy 
ulicy Wyzwolenia (po dewastacji),

ciąg dalszy na str. 17

os. „Węzłowiec”. Poszerzono fragment drogi  os. „Węzłowiec”. Poszerzono fragment drogi  
- Wł. Jagiełły 33-35- Wł. Jagiełły 33-35

Remonty, remonty

Póki pogoda pozwala…
Letnie miesiące to okres, kiedy zadań remontowych w osiedlach jest naj-

więcej. Co naturalnie, gros z nich dotyczy robót na zewnątrz budynków. 
Na kilkunastu budynkach trwały bądź prowadzone są prace na rusztowa-
niach, brukowane są kolejne wysłużone drogi, chodniki czy schody tereno-
we. Potrzeb wciąż jest masa.
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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W grupie kilkudziesięciu projektów 
obywatelskich było kilka, które do-
tyczyły zasobów Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy któ-
ryś z nich uzyskał dostateczną ilość 
głosów siemianowiczan, by mógł być 

w przyszłym roku realizowany? Nie-
bawem przekonamy się i nie omiesz-
kamy wspomnieć o tym fakcie w kolej-
nym wydaniu „MS”. rg

Budżet Obywatelski 2023 Budżet Obywatelski 2023 
- już zdecydowaliśmy!- już zdecydowaliśmy!

KKiedy bieżące wydanie „Mojej Spółdzielni” dociera do Państwa skrzynek 
pocztowych, głosowanie w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywa-

telskiego jest zakończone i trwa w Urzędzie Miasta weryfikacja oraz licze-
nie oddanych głosów. 
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Lada moment oddany zostanie do użytku os. „Centrum”. Lada moment oddany zostanie do użytku 
zmodernizowany plac zabaw - R. Gansińca 8zmodernizowany plac zabaw - R. Gansińca 8

os. „Bańgów” Każde prace malarskie poprzedza os. „Bańgów” Każde prace malarskie poprzedza 
porządkowanie instalacji multimedialnych na korytarzach  porządkowanie instalacji multimedialnych na korytarzach  

- tu: Wł. Reymonta 46-48- tu: Wł. Reymonta 46-48

os. „Młodych”. Trwa docieplenie ściany frontowej  os. „Młodych”. Trwa docieplenie ściany frontowej  
- Aleja Młodych 1-2- Aleja Młodych 1-2

os. „Tuwima”. Wymieniono nawierzchnię parkingu oraz schodów terenowych i chodnika - Okrężna 8/garażeos. „Tuwima”. Wymieniono nawierzchnię parkingu oraz schodów terenowych i chodnika - Okrężna 8/garaże

os. „Bańgów”. Odnowiono linie boiska os. „Bańgów”. Odnowiono linie boiska 
wielofunkcyjnego. Szczegół, a jednak… wielofunkcyjnego. Szczegół, a jednak… 

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

os. „Centrum”. Nowa estetyczna zabudowa śmietnika os. „Centrum”. Nowa estetyczna zabudowa śmietnika 
- Michałkowicka/garaże- Michałkowicka/garaże

os. „Centrum”. Trwa remont według potrzeb os. „Centrum”. Trwa remont według potrzeb 
pojedynczych balkonów  pojedynczych balkonów  

- R. Gansińca 8, 9, 10- R. Gansińca 8, 9, 10

Póki pogoda pozwala… Póki pogoda pozwala… 
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os. „Młodych”. Z kolejnego budynku znikną glony os. „Młodych”. Z kolejnego budynku znikną glony 
- Aleja Młodych 8-9- Aleja Młodych 8-9

os. „Węzłowiec”. Po odremontowaniu chodnika, os. „Węzłowiec”. Po odremontowaniu chodnika, 
zamontowano dodatkowe oświetlenie uliczne zamontowano dodatkowe oświetlenie uliczne 

- Grunwaldzka 2-4- Grunwaldzka 2-4

os. „Michałkowice”. Dobiega końca os. „Michałkowice”. Dobiega końca 
remont balkonów - Stawowa 11remont balkonów - Stawowa 11

os. „Centrum”. Zaczyna się os. „Centrum”. Zaczyna się 
 usuwanie glonów z elewacji   usuwanie glonów z elewacji  

- Powstańców 54B, C- Powstańców 54B, C

os. „Młodych”. W planach ADM os. „Młodych”. W planach ADM 
wymiana okien klatek schodowych  wymiana okien klatek schodowych  

- Aleja Młodych 11-14- Aleja Młodych 11-14

os. „Chemik”. Elewacja po usunięciu glonów os. „Chemik”. Elewacja po usunięciu glonów 
i odmalowaniu - Niepodległości 58B-Ei odmalowaniu - Niepodległości 58B-E

os. „Tuwima”. Lada moment klatka gotowa  os. „Tuwima”. Lada moment klatka gotowa  
- Okrężna 15- Okrężna 15

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Nowi koledzy, lepsze umiejętnościNowi koledzy, lepsze umiejętności
TTreningi piłkarskie dla dzieci, zorganizowane przez SSM wpisały się w tygodniowy kalendarz dziecka w niejed-

nej rodzinie. Dzieciaki przychodzą w różnym celu: jedni dla zabawy, inni z aspiracjami, by w przyszłości być 
może - jak to określają - zostać „prawdziwymi piłkarzami”. Grunt, że chcą wyjść z domu i się ruszać. I o to głów-
nie w tym wszystkim chodzi…

Każde zajęcia - podobnie jak w za-
wodowej piłce - składają się z dwóch 
części: rozgrzewka z piłką i później 
sparingi. Nad ich prawidłowym prze-
biegiem czuwają profesjonalni trene-

rzy Dariusz Rzeźniczek i Robert Ra-
zakowski, dzięki czemu na bieżąco 
mogą podpowiadać dzieciom, w ja-
ki sposób dane ćwiczenie wykonać, 
jak się ustawić, czy lepiej zagrać w sy-
tuacji podbramkowej. Jedni przycho-
dzą się podszkolić, inni nauczyć grać 
w piłkę, a następni żeby fajnie spę-

dzić czas z kolegami poza domem, po 
prostu.

Treningi w okresie letnim odbywa-
ją się na czterech boiskach wielofunk-
cyjnych w różnych częściach zaso-

bów SSM. W wakacje frekwencja była 
„w kratkę” ze względu na wyjazdy ich 
uczestników poza miasto, czasami to 
upał dziesiątkował grupy. Wciąż jed-
nak dołączają nowi chłopcy, a niekiedy 
i dziewczęta. Czasem na parę zajęć, 
by zabić wakacyjną nudę, a niekie-
dy już na stałe, bo jest w tym jakiś cel.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpowiednią de-

klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we – 7-9 i 10-12 lat) oraz dodatkowe 
+12 dla tych, którzy wcześniej chodzili 
na te treningi, prowadzone jednak tyl-
ko w miesiącach letnich. rg

„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:

fo
to

 a
rc

hi
w

um
fo

to
 a

rc
hi

w
um

Hip Hop w „Chemiku”
Bytkowski Dom Kultury „Chemik”, 

działający pod egidą SSM, wzbogacił 
jakiś czas temu swoją ofertę o zaję-
cia tańca hip hop.

Poprzez naukę tańca można rozwi-
jać pasję już od najmłodszych lat. Za-
jęcia są dedykowane osobom w róż-
nym wieku, już od kategorii malusz-
ków 4-6 lat i starszych - 7-11 i 12-18 
lat, po grupę „dorosłych”.

We wrześniu trwa nabór do grup po-
czątkujących, szczegóły, patrz harmo-
nogram, str. 20. rg
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- odnowieniu zatartych linii pozio-
mych parkingowych - rejon Przyjaźni 
8/Kościelna 36,

- wymianie zaworów podpionowych 
na cyrkulacji ciepłej wody - E. Plater 
21A, B,

- remoncie wejść do klatek schodo-
wych - w pierwszym etapie stopnic 
schodowych, a później - wymianie ba-
lustrad i podpór - Przyjaźni 46B, C.

W budynku przy ulicy Wyzwolenia 
10 ponownie zaobserwowano problem 
zalewania piwnicy. W celu zminimali-
zowania tego problemu zlecono wy-
mianę przyłącza od pionu do studni.

Osiedle „Chemik”
W sierpniu ukończono remont cią-

gu pieszo-jezdnego i parkingu przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 61. 
Przy okazji wymieniono też nawierzch-
nię dojść do klatek schodowych. W ten 
sposób zakończono ciąg dużych prac, 
rozłożonych na 2 lata i kilka etapów, 
związanych z infrastrukturą drogową, 
obejmujących remont drogi i miejsc 
postojowych wzdłuż wieloklatkowego 
budynku W. Wróblewskiego 61-63 
oraz wykonanie dojazdu pożarowego 
do budynku W. Wróblewskiego 59.

Innym większym zadaniem, jakie do-
mknięto na ten rok, jest odglonowa-
nie kolejnej elewacji wieloklatkowe-
go budynku przy ulicy Niepodległości 
58. Prace objęły segmenty od „B” do 
„E”. Do wykonania pozostaje elewacja 
segmentów „F” i „G”.

Przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 51A, 
B dokonano konserwacji konstrukcji 
stalowych i usunięcia nieszczelności 
na stykach płyt balkonowych. 

Administracja zleciła też roboty de-
karskie na pojedynczych adresach - 
Walerego Wróblewskiego 41B czy 
Niepodległości 57A.

W planach administracji na najbliż-
sze tygodnie jest m.in. montaż korytek 
na instalacje multimedialne w klatkach 
schodowych przy Walerego Wróblew-
skiego 59 i 61 przed malowaniem.

Osiedle „Węzłowiec”
Zakończyły się prace na dwóch adre-

sach, gdzie w ostatnich tygodniach sta-
ły rusztowania - przy Grunwaldzkiej 5 
usunięto glony i odmalowano elewację 
i Grunwaldzkiej 4A, gdzie odtworzono 
warstwę dociepleniową budynku.

Pod koniec sierpnia w rejonie bu-
dynku Władysława Jagiełły 33 w kie-
runku 35 poszerzono fragment drogi. 
Ma to celu nic innego jak usprawnie-
nie przejazdu kierowcom. Oprócz tego, 

niejako przy okazji wymieniona została 
zniszczona nawierzchnia dojść do po-
mieszczeń zsypowych budynku przy 
ulicy Wł. Jagiełły 33.

Zgodnie z planem remontów, po re-
alizacji remontu chodnika biegnące-
go między budynkami Grunwaldzka 
2 i 4 następnym krokiem było wykona-
nie w tym rejonie dwóch dodatkowych 

punktów oświetlenia ulicznego. Był to 
jeden z wniosków jesiennego przeglą-
du osiedla pod kątem bezpieczeństwa.

W planach administracji na najbliż-
sze tygodnie jest między innymi re-

mont kolejnego pionu balkonów bu-
dynku przy ulicy Władysława Jagiełły 
1, konkretnie segmentu „C”. Z mniej-
szych spraw, niebawem pojawi się 
między innymi nowa ławka przy głów-
nym chodniku ulicy Grunwaldzkiej, na 
wysokości budynku 2B (na wniosek 
starszej społeczności osiedla), zamon-
towanych zostanie kilka nowych koszy 
na odpady drobne w różnych lokaliza-
cjach czy też na boisku wielofunkcyj-
nym przy ulicy Władysława Jagiełły 3 
pojawią się nowe siatki - piłkochwyty.

Osiedle „Bańgów”
W sierpniu zakończono prace zwią-

zane z montażem 14 nowych lamp 
oświetlenia zewnętrznego. Stare beto-
nowe słupy zastąpiły ocynkowane, sa-
mo zaś oświetlenie jest ledowe. Ten 
etap prac zrealizowano w rejonie Wła-
dysława Reymonta 12-14-26 i 44-48. 
Wymiana oświetlenia ulicznego należy 
do jednych z ważniejszych zadań na-
kreślonych na najbliższe lata i dotyczy 
całego osiedla „Bańgów”.

Na zlecenie administracji, w kolej-
nych wiatach śmietnikowych pojawi-
ło się dodatkowe osiatkowanie. Jest 
to postulat mieszkańców, skarżących 
się na to, że ptaki dostają się do środ-
ka śmietnika przez szpary w zabudo-
wie, dodatkowo go zanieczyszczając. 
Drobna siatka zabezpieczająca poja-
wiła się więc w zabudowach śmietni-

kowych przy: Władysława Reymonta 
14, 56 i Marii Skłodowskiej-Curie 77.

W klatkach schodowych przy ulicy 
Władysława Reymonta 46 i 48 mon-
towane są w tej chwili poziome koryt-

ka na instalacje multimedialne. Zamó-
wione są też nowe, II drzwi wejściowe. 
Prace te poprzedzają większy remont 
klatek schodowych.

Na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie odnowiono 
linie poziome.

Osiedle „Centrum”
Już niedługo dzieciaki będą miały 

przyjemność korzystać ze zmoderni-
zowanego placu zabaw przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 8. Inwestycja jest 
częścią realizacji projektu w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2022.

W tym samym rejonie osiedla, na kil-
ku budynkach prowadzone są remonty 
pojedynczych balkonów zgodnie z pro-
tokołem konieczności robót - chodzi 
o budynki R. Gansińca 8, 9, 10.

W innej części osiedla rozpoczynają 
się prace związane z usuwaniem z ko-
lejnych elewacji budynków ciemnozie-
lonych zabrudzeń (glonów). Roboty 
przewidziano przy ulicach Powstań-
ców 54B i C. rg

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

Póki pogoda pozwala…

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Tuwima”. Wykonano nowe schody w rejonie garaży os. „Tuwima”. Wykonano nowe schody w rejonie garaży 
 - W. Korfantego/hydrofornia - W. Korfantego/hydrofornia
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Żeby zagrzało
Im bliżej jesieni i zimy, tym coraz mocniej zaprząta nasze głowy myśl, nie taka czy zagrzeje a to, ile nas „cie-

pło” będzie kosztować. Wcale to nie dziwi, patrząc na sytuację rynku surowców energetycznych, która 
oczywiście ma przełożenie na taryfy i później na to, co otrzymamy w „czynszowym” rachunku. Niemniej o insta-
lacjach grzewczych przed sezonem jesienno-zimowym też trzeba myśleć. I o tym poniżej.

W budynku
Instalacja grzewcza to nie tylko grzej-

nik i pokrętło w mieszkaniu. Patrząc 
całościowo, to cała masa, mówiąc po-
tocznie - rur, rurek, zaworów, pokrę-
teł, izolacji. Sieć ciepłownicza. Jesz-
cze w pierwszej połowie roku każda 
z administracji na podstawie przeglą-
dów technicznych przygotowała har-

monogram prac związanych z przy-
gotowaniami do sezonu grzewczego 
2022/2023. W letnich miesiącach, gdy 
mało kto myśli o grzejnikach (chyba że 
na przykład zaplanowaliśmy sobie re-
mont w domu czy odmalowanie kalo-
ryferów) ADM-y zlecały między inny-
mi: dokładne przeglądy instalacji c.o. 
oraz pomieszczeń, gdzie znajdują się 
węzły cieplne - zabezpieczano je moż-
liwie skutecznie, porządkowano. Doko-
nywano konserwacji zaworów, zasuw, 
czyszczenie filtrów w węzłach i roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania.

Sprawdzano również stan izolacji in-
stalacji centralnego ogrzewania i we-
dług potrzeb uzupełniono je otuliną 
izolacyjną. Były wymiany, uzupełnie-
nie, bądź konserwacja głowic termosta-
tycznych przy grzejnikach albo zawo-
rów w klatkach schodowych. Montowa-
no też nowe grzejniki na parterach przy 
okazji remontu klatek schodowych. 

Według potrzeb wymieniano:
- zawory podpionowe c.o. (Grun-

waldzka 4A, 6B, C, Władysława Ja-
giełły 3D, 7D, 9A, 11D, Obrońców 
Warszawy 2, Przyjaźni 42A),

- zawory w rozdzielaczach c.o. (Wła-
dysława Reymonta 26, Hermana 
Wróbla 6, 7),

- zawory odpowietrzające (Walerego 
Wróblewskiego 39-41, 51-53, 61-63),

- odcinek pionu i poziomu instalacji 
c.o. w piwnicy (Niepodległości 57D),

Grzejniki w mieszkaniu
Dla mieszkańców pierwsza połowa 

września to ostatni dzwonek na wy-
mianę grzejnika. W trakcie grzania 

Spółdzielnia na takie prace na insta-
lacji centralnego ogrzewania (za któ-
rą jest odpowiedzialna) wyraża pisem-
ną zgodę tylko w wyjątkowych sytu-
acjach - na przykład po zakupie miesz-
kania i jego remontu. Istnieje jednakże 
możliwość założenia nowego grzejnika 
w trakcie sezonu grzewczego poprzez 
tzw. metodę „zamrażania gałązek”, 
przy której nie ma potrzeby spuszcza-
nia zładu w całym pionie, jednak jak 
pokazuje praktyka niewiele osób de-
cyduje się na te roboty w trakcie grza-
nia, między innymi ze względu na do-
datkowe koszty.

Sieci c.o. na zewnątrz
Niezależnie od działań Spółdziel-

ni, za zewnętrzne sieci centralne-
go ogrzewania znajdujące się w zie-
mi odpowiada z kolei Tauron Ciepło. 

W okresie letnim kilkukrotnie na tere-
nie zasobów SSM dochodziło do po-
jedynczych awarii na nitkach c.o., na-
stępstwem czego była wymiana feral-
nego odcinka. Mieć należy nadzieję, 
że awarii skutkujących przerwą w do-

stawie czynnika grzewczego do miesz-
kań podczas sezonu grzewczego nie 
będzie, a jeśli już takowe się przytra-
fią, reakcja dostawcy ciepła będzie 
błyskawiczna i skuteczna.

Nie zwlekaj, zareaguj
Na koniec sierpnia administracje 

zgłosiły gotowość do grzania. Ciepło 
do mieszkań w zasobach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zo-
stanie dostarczone wraz z utrzymują-
cą się długoterminową niską tempera-
turą na zewnątrz.  Mimo wszystko, za-
wsze może dojść do jakiejś nieprze-
widzianej sytuacji, dlatego o wszel-
kich nieprawidłowościach, jakie wy-
nikną podczas rozruchu centralnego 
ogrzewania niezwłocznie informujmy 
administrację! 

rg



· „MS”  NUMER 350 · „MS”  NUMER 350 · 19MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2022

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego ro-
dzaju naprawy - hydrauliczne (w tym 
WC podtynkowe), c.o., elektryka, 
gazowe (w tym piecyki), ślusarstwo. 
Regulacja i naprawa okien. Komplek-
sowe remonty łazienek, wykończenia 
wnętrz. Tanio, solidnie. Najlepszy fa-
chowiec w mieście,  tel. 503 427 475 

UMYJĘ okna/powieszę firanki. 
Chcesz mieć czyste okna 
w mieszkaniu, brakuje ci czasu 
i zdrowia na żmudne mycie? Dobrze 
trafiłeś. Tanio, szybko, solidnie. 
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

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

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

REGULACJA okien PCV, wymiana 
uszczelek, tel. 602 314 720  

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

KOMPUTERY, strony www, telefonia 
VoIP, kamery IP. Naprawa, montaż, 
sprzedaż, dojazd do klienta, www.
netiserv.pl        tel. 694 709 425

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

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

TELEWIZORY, naprawa u klienta. 
Gwarancja na usługi, montaż anten  
cyfrowych. Czynne 9:00 do 20:00 
oprócz niedziel,

tel0. 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 

SIEMIANOWICKA Szkoła Gitary 
zaprasza - zajęcia Bytków (SCK), 
Michałkowice („Zameczek”)  
oraz online 

informacja, tel. 501 715 769  

ANGIELSKI - korepetycje na każdym po-
ziomie nauczania, przygotowanie do eg-
zaminów, konwersacje,  tel. 502 453 556 

NAPRAWA u klienta pralek automa-
tycznych, zmywarek, piekarników 
elektrycznych. Czynne: poniedziałek-
-piątek, godz. 9.00-17.00, 

tel. 502 950 844, 32 765-84-15

RÓŻNE

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

MIESZKANIOWE

MIESZKANIE kupię, tel. 509 954 191 

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

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

SPRZEDAM kawalerkę, osiedle „Tu-
wima”, 6 piętro/10, tel. po 16-tej.,  
tel. 666 859 331

SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, 48 
m2, ul. Budryka 1,  tel. 601 456 321

SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we 48 m2, 2 pokoje, Siemianowice 
Śląskie,  tel. 508 772 728

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup, tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SPRZEDAM garaż murowany Bytków 
- ul. Wróblewskiego - Zgrzebnioka,  
 tel. 791 252 310

OGŁASZAJ SIĘ 
W „MS”

NAPRAWDĘ WARTO

Im bliżej terminu wywózki wystawisz Im bliżej terminu wywózki wystawisz 

odpady wielkogabarytowe,odpady 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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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, niedziela 
9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

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

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

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

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
16.00 - 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

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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SUDOKU 8/22
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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 87/22

7 6 3 1 5 9 8 4 2

5 9 8 7 2 4 3 6 1

2 1 4 8 6 3 5 7 9

4 3 1 6 7 5 2 9 8

9 8 2 3 4 1 6 5 7

6 5 7 2 9 8 1 3 4

8 4 5 9 3 2 7 1 6

3 2 6 4 1 7 9 8 5

1 7 9 5 8 6 4 2 3

P o ł a m  g ł o w ę

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 
druga i przedostatnia  - 151,23 zł 
strona ostatnia  - 181,47 zł

CENY REKLAM BRUTTO
Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych. 

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ

s-
55

8/
5-

22

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-639/4-20
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Dni nieubłaganie stają się coraz krót-
sze. Powoli jesień puka do naszych 
drzwi. Skorzystajmy z taniości ziem-
nych płodów i przygotujmy, na długie 
jesienne i zimowe dni, swoje własne 
wspomnienie lata wraz z odpowiednią 
porcją witamin. Wiemy, że czasu ma-

my coraz mniej, ale pewnym będzie, 
że nasze przetwory wykonane zosta-
ną w 100% bez konserwantów. Pole-
camy wszystkie sałatki, a szczególnie 
pierwszą z nich.

Sałatki:
- pomidorowa – 6 kg pomidorów, 

10 dużych cebul, 2 małe szklanki cukru, 
4 łyżki soli,10 goździków, 20 ziaren pie-
przu, 2 łyżeczki cynamonu, trochę gałki 
muszkatołowej, imbiru, łyżkę lub więcej 
octu – najlepiej winnego, łyżkę słodkiej 
papryki. Pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki, pokroić na części, cebule pokroić 
na ćwiartki, wszystkie składniki wrzucić 
do dużego garnka. Gotować na wolnym 
ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż 
do odparowania ok. 1/4 do 1/2 objętości 
przetworu. Gorące przekładać do wypar-
zonych słoiczków i schować pod koc do 
ostygnięcia.

- z ogórków i papryki – 2 kg zielo-
nych ogórków zetrzeć na plastry,1/2 kg 
papryki pokroić w kostkę, 25 dag 
marchwi zetrzeć na tarce o dużych oc-
zkach, 25 dag cebuli drobno posiekać, 
zgnieść pół główki czosnku, dodać: 
czubatą łyżkę soli, 2 pełne łyżki cuk-
ru, 1/2 szklanki octu winnego, pieprz 
do smaku. Wymieszać i pozostawić na 
godzinę. Gotować przez 10 - 15 min 
i dalej postępować, jak wyżej.

- z buraków i papryki – 4 kg buraków 
ugotować i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach, 1/2 kg papryki i 2 duże ce-
bule pokroić w kostkę, dodać: 2 czubate 
łyżki cukru, 1 łyżkę soli i szklankę octu 
winnego. Całość gotować przez ok. 10 
minut. Gorące wkładać do słoików.

Gruszki w occie (składniki na 5 słojów 
o poj. 0,5 litra) – 5 gruszek konferencja, 
200 g cukru, 2 sparzone cytryny, 200 g 
borówek, 250 ml octu winnego, garść zi-
aren pieprzu (najlepiej zielonego), 0,5 l 
wody. Gruszki umyć, osuszyć, pokroić 
w ósemki i usunąć gniazda nasienne. 
Cytryny obrać, wycisnąć sok i obficie 
skropić gruszki. Ocet wymieszać z wodą, 
cukrem – zagotować. Borówki przebrać, 
umyć. Gruszki włożyć do wyparzonych 
słojów, zalać gorącą marynatą. Dodać 
kawałki skórki z cytryny, porcję borówek 
i pieprzu. Zamknąć, ustawić do góry 
dnem, na ok. 30 minut.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Ludzie spod znaku 
Barana nie znajdują 
przyjemności w plot-
kowaniu, wyrażaniu 

negatywnych opinii o znajomych. Po 
prostu, ich to nie bawi, mają inne 
zainteresowania. Jeśli już czasem 
wyrażają swe opinie o znajomych, 
dotyczą ich osiągnięć.

Pan Byk nie gus-
tuje w dyskusjach 
o ludziach z inne-
go jednak pow-

odu, niż Baran. Zajęty własnymi 
sprawami nie ma czasu, ani chęci 
interesować się tym, co robią jego zna-
jomi, a tym bardziej wyrażać opinię 
o postępowaniu innych.

Jeśli urodziłeś 
się pod tym znak-
iem lubisz życie to-
warzyskie, kawki, 

czy herbatki ze znajomymi, a w tak-
ich okolicznościach przeważnie się 
rozmawia o nieobecnych, czyli plotkuje. 
Nie jesteś jednak złośliwy i to co mówisz 
o innych nigdy nie przynosi szkody.

Rzadko możesz 
usłyszeć coś niepr-
zychylnego o znajo-
mych, czy krewnych 

z ust Raka. W towarzystwie, gdy ktoś 
się o nieobecnych krytycznie wyraża, 
zawsze może liczyć na replikę Raka. 
Rak jest przychylny ludziom i dostrzega 
w nich dobre, a nie złe strony.

Gdy w towarzyskim 
gronie rozmowa 
schodzi na innych lud-
zi pan Lew jest w swo-

im żywiole. Chętnie wyraża opinie, 
nie zawsze poparte argumentami. 
W ten sposób czasem może komuś 
nieświadomie wyrządzić krzywdę, ale 
z tego nie zdaje sobie sprawy.

Urodzeni pod tym 
znakiem może i by so-
bie poplotkowali, ale 
na przeszkodzie stoją 

im inne, bardziej angażujące zajęcia. 
Rzadko udzielają się towarzysko, bo nie 
mają na to czasu, a więc i pole do plot-
kowania jest u nich ograniczone.

Pan Waga raczej 
nie plotkuje, a pr-
zynajmniej zdarza się 
to rzadko. Panie Wa-

gi lubią rozmawiać o innych ludziach, 
ale opinie przychylne przeważają. To 
co mówią „poza oczy” mogą w każdej 
chwili powtórzyć zainteresowanym.

Skorpion rzadko 
wyraża się o innych, 
ale nie jest nastawio-
ny przychylnie do in-

nych ludzi. Raczej dopatruje się u in-
nych złych cech. Pozostawia jednak 
te opinie dla siebie i zgodnie z nimi 
postępuje.

Strzelec lubi in-
nych i dlatego znajo-
mi mogą liczyć na je-
go lojalność. Nawet 

jeśli sobie czasem trochę poplotkuje, 
to nigdy nie mówi czegoś, co mogłoby 
danemu człowiekowi naprawdę 
zaszkodzić.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem 
rozmawiając z inny-
mi, lubisz wyrażać 

o drugich swoje opinie. Czasem 
nawet zdarza mu się powtarzać 
zasłyszane gdzieś niesprawd-
zone plotki, czym możesz komuś 
niechcący zaszkodzić.

Ryby, jak to Ry-
by nie są pod tym 
względem konsek-
wentne. O jednych 

plotkują, innych oszczędzają. Możesz 
jednak być pewny, że pan, czy pani 
Ryba nigdy nie przekazują plotek, czy 
pogłosek, jeśli nie są ich pewni.

Wodnik nie znosi 
plotek, w których jest 
mało prawdy. Nato-
miast ludzi, którzy 

lubią plotkować unika, sądząc słusznie, 
że jeśli plotkują o innych, to i on będzie 
przedmiotem ich krytyki. A w ogóle na 
plotkowanie brak mu czasu.

Zodiak 
plotkuje

MOJA KUCHNIA
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J K L
Na lekcji przyrody Pani pyta dzieci, 

jakie zwierzątka mają w domu. Dzieci 
odpowiadają:

- Ja mam chomika.
- Ja mam kota.
- Ja mam psa.
- A ty, Jasiu, jakie masz zwierząt-

ko w domu? - pyta nauczycielka Jasia.
Jasio zastanawia się i po chwili mówi 

do całej klasy:
- A ja mam wielkiego kurczaka w za-

mrażalniku. 
J K L

Wywiad z bacą:
- Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?
- Rano wyprowadzam owce, wycią-

gam flaszkę i piję…

- Baco, ten wywiad będą czytać dzie-
ci. Zamiast flaszka mówcie książka.

- Dobra. Rano wyprowadzam owce, 
wyciągam książkę i czytam. W połu-
dnie przychodzi Jędrek ze swoją książ-
ką i razem czytamy jego książkę. Po 
południu idziemy do księgarni i kupuje-
my dwie książki, które czytamy do wie-
czora. A wieczorem idziemy do Franka 
i tam czytamy jego rękopisy.

 Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Fajansowy z uszki-

em; 8. Upomnienie służbowe; 9. Elza 
z afrykańskiego buszu; 10. Gra 
rozgrywana na boisku obok Rynku 
Bytkowskiego; 11. Strefa Rozryw-
ki przy ulicy Wróblewskiego w Siemi-
anowicach Śląskich; 12. Opłata poc-
ztowa; 13. Napędzana wiosłami; 
14. Owoc z lasu; 16. Po Śląsku: kost-
ki do gry; 19. Strome wcięcie w stoku 
górskim; 20. Rozpuszczalna kawa 
zbożowa; 21. Rzadkie imię żeńskie; 
22. Wizytówka dnia; 23. Słodki w ko-
stkach; 28. Dobra wasala; 31. Uc-
zucie niepokoju; 32. Płaci go lokator; 
33. Chłonny z rana; 34. Rzut karny, 
jedenastka w gwarze śląskiej; 35. Po-
spolity minerał skałotwórczy; 36. Bud-
ka z prasą; 37. Ulubiona żona Maho-
meta.

PIONOWO: 1. Podwórkowa orki-
estra; 2. Błotnisty staw; 3. Przyszłość 
z kart; 4. Rowek między zagonami; 
5. Młot do blachy; 6. Leń, próżniak; 
7. Zakręt koryta rzeki; 14. Wiesław, 
przewodniczący Rady Nadzorc-
zej SSM; 15. Służył rycerzowi; 
17. „Młodych” lub „Tuwima” w naszym 
mieście; 18. Zbigniew, prezes Zarządu 
SSM; 24. Wkład do spółki; 25. Imię 
wynalazcy lampy naftowej; 26. Okrągłe 
okno gotyckie; 27. Zaczyn chlebowy; 
28. Prezent od malucha; 29. Niechętny 
w gwarze śląskiej; 30. Można w nich 
bujać.

Litery z pól dodatkowo ponumerow-
anych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
dnia 26. 09. 2022 r. - na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiski-

em Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– krzyżówka nr 9/2022. Nagrody 
za rozwiązaną krzyżówkę nr 8/2022 
z hasłem – kanikuła, otrzymują: 1. Bea-
ta Kowalik, Szymanowskiego 9, 2. Iz-
abela Szindler, ul. Wróblewskiego 69, 
3. Natalia Kobielska. ul. Powstańców 
54c. Zwycięzcom gratulujemy i zapra-
szamy (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród.

Fundatorem pierwszej nagrody jest 
PHU MMJ Marcin Janos, a pozosta-
łych F.H.U. TECHPOL Siemianowi-
ce Śląskie.

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 konkur-
su/krzyżówki, w tym publikacji w miesięcz-
niku „Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska 
i miejsca zamieszkania wskazanego w na-
desłanym rozwiązaniu) do jednorazowego 
losowania i publikacji jego wyniku w kolej-
nym wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowol-
nie i wiem, że mam prawo do ich uzupełnie-
nia, sprostowania, wglądu, usunięcia, ogra-
niczenia przetwarzania i przenoszenia oraz 
wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięzców bę-
dą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Wakacyjne zajęcia dla dzieci, jakkol-
wiek by je nie nazywać - letnimi półko-
loniami, czy zajęciami świetlicowymi, 
rokrocznie przynoszą dzieciom bagaż 
jakichś doświadczeń i przygód, no-
wych znajomości i miejsc, jakie odwie-
dzają po raz pierwszy w życiu. Kolejne 
dni lipca i sierpnia, od poniedziałku do 
piątku takie właśnie były. 

Tylko w sierpniu uczestnicy za-
jęć mieli okazję wziąć udział w Ty-
godniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle, 
być w Brennej, zobaczyć lokatorów 
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego czy 

sprawdzić się eksperymentując z ży-
wiołem w siemianowickiej pracowni 
kreatywnej H2O. Do tego dołóżmy sta-
łe punkty, jak basen czy wyjścia na 
projekcje filmowe i już wyłania nam się 
zarys tego, co dzieci w ten czas wi-
działy, co robiły. Co z tego wszystkie-
go wyniosły i jak się bawiły? 

Same mówiły:
- Ja tu jestem po raz trzeci i cały 

czas jest tak fajnie. Było dużo zaba-
wy a i panie wychowawczynie (Kami-
la Dziewulska i Lucyna Płaszczyk 
- dop. red.) były miłe i wyluzowane. 
Miałam co w domu opowiadać. Zapa-
miętam na pewno wycieczkę do Wi-
sły skąd przywiozłam dużo pamiątek 
i pracownię H2O przy LO im. J. Śnia-
deckiego, gdzie przy pomocy wody 
mogliśmy robić różne eksperymenty 
- opowiadała 12-letnia Nadia Bremer. 
- Mnie najbardziej podobało się jak je-
chaliśmy autokarem nad taką rzeczkę. 
Tam był fajny ratownik, który robił nam 
zawody pływackie. Fajny też był taki 
zamek, gdzie była wieża a w ZOO wi-
dzieliśmy różne słodkie zwierzęta jak 
żyrafy, hipopotamy i pingwiny - wyli-
czała 8-lecia Vici Królikowska. 

Wycieczkę w Beskidy dobrze zapa-
mięta 10-letni Franciszek Schmidt: 
- Pokazano nam wtedy, jak wygląda-
ła kiedyś szkoła. Dużo nam na ten te-
mat opowiedziano. Mogliśmy nawet 
w takiej sali pobyć. Były ławki, pióra, 
stare liczydła, z których mogliśmy od-
czytywać liczby. Mówiono nam jakich 
przedmiotów uczono dawniej najwię-
cej - i były to język polski, matematyka 
i religia. Myślę, że jednak kiedyś dzieci 
miały ciężej. Do szkoły miały do przej-
ścia 2-3 kilometry a u nas teraz mo-
ment i jesteś na miejscu. A na dodatek 

z tym pisaniem piórem… było tak, że 
jak się pojawił kleks to obniżało ocenę. 
Teraz tego nie ma, uff.

- Wszystkim bym te zajęcia polecił. 
Najbardziej podobały mi się wyjścia na 
pływalnię, bo gdy idę na basen to się 
po prostu cieszę. Rodzice mnie tu za-
pisali i nie żałuję. Fajnym momentem 
był też Bal Przebierańców na zakoń-
czenie. Ja przebrałem się za kowbo-
ja, bo kowboje po prostu są fajni i ich 
lubię. Dostaliśmy kilka prezentów, jak 
piłeczki, opaski, smyczki, bańki, chip-
sy, no i dyplomy - wyliczał 9-letni Pa-
weł Kaszlik. 

- Ja tu byłem już któryś raz. W tym 
roku dużą atrakcją było wyjście do Pla-
netarium Śląskiego. Byliśmy na sean-
sie podczas którego mogliśmy zoba-
czyć niebo nocą i cały gwiazdozbiór 
z „Wielką Niedźwiedzicą” i innymi. Po-
za tym lubiłem gdy organizowano nam 
konkursy rysunkowe. Były na przy-
kład o ulubionym sporcie, wymarzo-
nym miejscu albo swoim idolu - rela-
cjonował 12-letni Kacper Dziura.

- Bardzo fajnie spędzony czas. By-
liśmy na wycieczkach, graliśmy w pił-
kę, chodziliśmy na basen. Podobało mi 

się tak, że będę chodził tu cały czas - 
obiecywał Samuel Ciuchta.

- Podobało mi się na basenie, gdzie 
nauczyłam się skakać na prosto, ale 
i wtedy, gdy mogłam pokazać co po-
trafię, bo ćwiczę gimnastykę. Taką 
okazją był Bal Przebierańców i za-
kończenie, gdy z koleżanką robiłyśmy 
szpagaty, mogłyśmy zejść do mostka 
czy zrobić „foczkę” albo „gwiazdę”. Du-
że wrażenie zrobiła też na mnie pra-
cownia H

2O, pierwszy raz się z czymś 
takim spotkałam i takimi różnymi eks-
perymentami z wodą. Wszystko było 
ok, ale chciałabym, by było tu jak naj-
więcej basenów - mówiła 8-letnia Maja 
Jadwiszczok.

- Ja lubiłam uczestniczyć w róż-
nych zabawach, jakie nam panie robi-
ły: „krzesła muzyczne”, „ewolucje” czy 

„pif-paf”. Dobrze się wtedy wszyscy 
bawiliśmy - wspominała 8-letnia Mary-
sia Szrenawska.

Koniec z przytupem
Wszystko co dobre zazwyczaj kie-

dyś się kończy. Zwieńczeniem w tym 
przypadku letniego wypoczynku była 
sympatyczna uroczystość z udziałem 
zaproszonych gości, która poprzedza 
Bal Przebierańców. Pojawili się na niej 
przedstawiciele instytucji, dzięki któ-
rym taki zorganizowany wypoczynek 
mógł się w tym roku odbyć. Siemiano-
wicką Spółdzielnię Mieszkaniową re-
prezentowała Jolanta Sobek - prezes 
Zarządu SSM. Był też Adam Cebula - 
przewodniczący Rady Miasta a zara-
zem wiceprzewodniczący Rady Nad-
zorczej SSM. Urząd Miasta reprezen-
towała Marta Suchanek-Bijak - za-
stępczyni Prezydenta Miasta i Krzysz-
tof Nos  - Naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Sportu. Ze Stowarzyszenia „Nasz 
Dom” był Zbigniew Krupski, jego 
przewodniczący. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom i torbę 
z upominkami. Po tej części przyszła 
pora na „Bal Przebierańców” i ostatnie 
chwile razem. Wszak po to się na ten 

A j j j  s i ę  d z i a ł oA j j j  s i ę  d z i a ł o
PPrzez dwa miesiące przerwy od szkoły z letniego wypoczynku zorganizo-

wanego w Domu Kultury „Chemik” pod nazwą „Z KULTURĄ na waka-
cjach - kreatywne zajęcia kulturalne dla najmłodszych” skorzystało w su-
mie 155 dzieci w wieku 7-12 lat. I raczej nie żałują!
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Zielony Konkurs 2022Zielony Konkurs 2022
DoDo końca lata bliżej niż dalej, a mimo to wciąż nietrudno zauważyć ukwiecone balkony czy dopieszczane 

przydomowe ogródki. Zielone, a także białe, czerwone, fioletowe, różowe, żółte rośliny i ich kwiaty zdo-
bią niejeden budynek SSM lub jego otoczenie z inicjatywy mieszkańca. 

W zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zdecydowana większość bloków mieszkalnych posiada po-
pularne „balkonowe prostokąty”, dające pole do ich zagospo-
darowania. Każdy urządza je według własnych potrzeb. Dla 
jednych to przechowywalnia gratów, suszarnia, dla innych 

znów miejsce do opalania albo wypicia kawy. Obejścia bu-
dynków też nierzadko dają możliwość ich zagospodarowania 
pod ciekawy kącik - i niektórzy wykorzystują ten potencjał.

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje szybkie tem-
po życia. I pewnie dlatego – co zauważają również sprzedaw-
cy kwiatów – z roku na rok było ich coraz mniej na balkonach 
czy w przydomowych ogródkach, jednakże pandemia koro-

nawirusa wraz z wszelkimi z tym związanymi ograniczeniami 
skutecznie ten trend zdołała odwrócić. Więcej czasu spędzali-
śmy na balkonach czy po prostu w mieście, gdy dalsze wyjaz-
dy były mocno ograniczone. Przełożyło się to na budynki i ich 
otoczenie. Nawyk ukwiecania balkonów czy przydomowych 

ogródków u części mieszkańców pozostał do teraz, na czym 
zyskuje też estetyka budynku, osiedla, a więc dobro ogółu.

Do finału „Zielonego Konkursu 2022” pozostało już rap-
tem kilka tygodni. Zachęcamy więc, niejako rzutem na ta-
śmę, do wskazywania takich ukwieconych osiedlowych za-
kamarków (661 229 858), które warto dostrzec i docenić 
czyjeś wysiłki, choćby taką publikacją. rg

Aleja Młodych 12Aleja Młodych 12 Przyjaźni 8APrzyjaźni 8A

dzień dzieci wystroiły, by się wyszaleć.
Wypoczynek letni 2022 zorganizo-

wany został w Domu Kultury „Che-
mik” przez Siemianowicką Spółdziel-

nię Mieszkaniową oraz Stowarzysze-
nie „Nasz Dom” i dofinansowany przez 
Urząd Miasta. Wzięło w nim udział 
155 dzieci, w tym 18 z Ukrainy. Kolej-

na okazja do spędzenia w ten sposób 
czasu wolnego od szkoły to ferie zimo-
we! Śledźmy zapowiedzi.

rg

Z kulturą na wakacjach…Z kulturą na wakacjach…

…kreatywne zajęcia dla najmłodszych…kreatywne zajęcia dla najmłodszych
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XVIII Święto Bytkowa

Balans discoBalans disco
IImpreza zorganizowana w pierwszą sobotę września na Rynku Bytkowskim w ramach XVIII Święta Bytkowa  

 tylko potwierdziła, że niemałą część Polaków najłatwiej wciągnąć do zabawy tanecznej, gdy z głośników po-
płyną nuty disco. Estradę na kilka godzin przejęła też młodzież. Kulminacją wydarzenia było wręczenie statuet-
ki Lauru Bytkowa.

Święto Bytkowa zorganizowano już 
po raz osiemnasty. 3 września br., 
przez estradę ustawioną na Rynku 
Bytkowskim, przewinęło się kilkana-
ście artystek i artystów - od stawia-
jących swoje pierwsze większe mu-
zyczne kroki, po takich, którzy w mu-
zyce rozrywkowej kotwiczą już prawie 
ćwierć wieku. 

Kiedy jak nie tu i teraz?
Rynek Bytkowski i imprezy na nim 

organizowane od samego początku są 
przyjaznym miejscem, gdzie siemiano-
wicka młodzież, szlifująca swój talent 
w miejscowych placówkach oświato-
wych, ma możliwość pokazać co po-
trafi przed większą publicznością - po-
za kółkami muzycznymi czy szkolny-
mi wydarzeniami. W tym roku z takiej 
szansy skorzystali uczniowie - muzycy 
Zespołu Szkół Sportowych oraz ogni-
ska muzycznego Młodzieżowego Do-
mu Kultury im. dra Henryka Jordana.

Uczniowie ze „sportówki” w dużej 
części swoich występów grali posił-
kując się instrumentami muzycznymi. 
I tak przed bytkowską publicznością 
prezentowali się: Bartosz Toporek 
(śpiew), Hanna Szymańska (flet po-
przeczny), duet Hanna Jelito (skrzyp-
ce) i Krzysztof Wieczerniak (gitara), 
Filip Sobczyk (śpiew).

Od lat chętnie swoje umiejętności 
na bytkowskim Rynku prezentują pod-
opieczni MDK „Jordan”. Z grupy, któ-
ra zaprezentowała się podczas Świę-
ta Bytkowa tym razem, część pojawi-
ła się tu po raz pierwszy. Talent przed 
publicznością prezentowali: Vanessa 
Herman, Julia Kassjan, Nina Eluke, 
Samanta Mohr, Maria Ruta, Karolina 
Kliś, Martyna Kusak, Wanda Sikor-
ska, Szymon Siarkowski, Tomasz 
Marszałek i Damian Płoskonka.

Laur dla…
Od zarania organizowanych na Rynku 

Bytkowskim imprez pod nazwą „Święto 
Bytkowa” przyjęto, że wydarzenie to nie 
będzie zwykłą muzyczną imprezą. To, co 
wyróżnia tę imprezę od innych, nie tyl-
ko w mieście, ale na kulturalnej mapie 
regionu jest fakt wręczania podczas jej 
trwania statuetki „Lauru Bytkowa” oso-
bom i instytucjom zasłużonym dla dziel-
nicy, miasta czy regionu, takim także któ-
re osiągnęły sukces i mogą być dobrym 

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Kapituła i Zarząd Stowarzyszenia  
uchwałą z 25 lipca 2022 r.  

postanowiły przyznać Panu

Wiesławowi JAŹWCOWI 


LAUR BYTKOWA
- dla aktywnego działacza samorządowego pracującego społecznie  na rzecz członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej,

- za wiele trafnych inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz budujących dobry wizerunek nie tylko 
spółdzielczości mieszkaniowej, Bytkowa, ale także naszego miasta Siemianowic Śląskich,

- w podziękowaniu i należnym uznaniu dla wieloletnich, skutecznych i efektywnych działań 
społecznych w organach samorządowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wiesław Jaźwiec przewodniczył Radzie Nadzorczej przez 3 kadencje i czyni to nadal. Wchodził 
w skład Rady Nadzorczej 3 kadencji. Swe działania rozpoczynał w Radzie Osiedla „Węzłowiec” przed 
24 laty i przewodniczy tej Radzie do dzisiaj; to zdarzenie niezwykle rzadkie. Swą społeczną działalność, 
co podkreślamy, podjął po zakończeniu pracy zawodowej, jako inżynier mechanik, na odpowiedzialnych 
i kierowniczych stanowiskach w Hucie Baildon w Katowicach.

LAUREM BYTKOWA edycji 2022 – składamy należne

wyrazy wdzięczności i szacunku!

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Zarząd Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezes
 Zbigniew Lekston Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 3 września 2022 roku.

przykładem, zwłaszcza dla młodszych 
pokoleń. W tym roku Kapituła Lauru pod 
przewodnictwem Andrzeja Gościniaka 
 - przewodniczącego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bytkowa zdecydowała się do-
cenić Wiesława Jaźwca - wieloletniego 
działacza spółdzielczego, przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej i Rady Osiedla 

„Węzłowiec” SSM. Z estrady odczytano 
laudację (treść: patrz niżej), zaś wyróż-
niony nie krył wzruszenia i zaskoczenia. 

To co rusza
Trzecim głównym akordem wyda-

rzenia były występy muzycznych ar-
tystów, którzy na estradzie są już od 
dłuższego czasu i czują się na niej 
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„jak ryba w wodzie”. Choć nie były to 
gwiazdy ze znacznym dorobkiem arty-
stycznym, tacy onegdaj też bywali na 
Rynku - wystarczy wspomnieć o Zbi-

gniewie Wodeckim, Eleni czy Bayer 
Full - to repertuar i sposób w jaki swo-
bodnie łapali kontakt z publicznością 

mógł się podobać a co najważniejsze 
- ruszył ludzi z ławek. Najpierw zespół 
DeFacto, który prezentował zarówno 
swoje utwory, jak i popularne hity di-
sco polo z „Zenkowymi” na czele. Póź-
niej, gdy zrobiło się ciemno, publikę 
porwał zespół Jambo Africa. I ta Afry-
ka nie była tylko z nazwy, bo występu-
jący artyści rzeczywiście z niej pocho-

dzili i faktycznie sprawili, że pod estra-
dą był gorący klimat, z mnóstwem tań-
czących ludzi do muzyki świata. Jak 
się wydaje mieszanka polskiego disco 

polo z najpopularniejszymi zagranicz-
nymi hitami disco może potwierdzać 
opinię niektórych bawiących się, że nie 

trzeba na rynek ściągać znanych arty-
stów, by ludzie przyszli i się dobrze ba-
wili. - Wystarczy ktoś, kto potrafi zła-
pać kontakt z publicznością i zapoda 
coś „pod nóżkę”…

Konkursy, boule, organizatorzy
Między występami artystów, pa-

ra prowadzących imprezę Danusia 
i Krystian inicjowali dzieciom zaba-

wy, czasem konkursy dla starszej czę-
ści publiczności, jak ten o popularnych 
melodiach z polskich seriali minionych 
lat. W ramach Święta odbył się też tur-

niej boule, w którym nagrody wyku-
lali: Małgorzata Skiba (I), Zuzanna 
Stawarz (II), Mateusz Roziński (III) - 

w kategorii młodzież i Ewa Bochynek 
(I), Katarzyna Stefaniuk (II), Piotr 
Dinges (III) - dorośli.

Organizatorami XVIII Święta Bytko-
wa byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Byt-
kowa, Stowarzyszenie „Nasz Dom”, 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa. rg
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Oferta dotyczy wybranych abonamentów komórkowych i smartfonów.

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

Xiaomi Redmi 9A (nieobsługujący 5G) za 1 zł przy zawarciu lub przedłużeniu umów na 24 mies. na wybrane usługi oraz ratalnej na Xiaomi Redmi 10 5G, do wyczerpania 
zapasów, cena na 18.08.2022 r. Warunki korzystania i zasięg 5G oraz szczegóły oferty u sprzedawcy i na orange.pl.

Orange dla ludzi. 

 

Drugi smartfon za 1 zł 

 

z abonamentem 

 

komórkowym

Zestaw Xiaomi Redmi 10 5G 4/64 GB 
i Xiaomi Redmi 9A 2/32 GB, 

 

1 zł na start, od 38 zł × 24 mies.

1 zł
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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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