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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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Wypełnione i podpisane karty wrzucano do urnyWypełnione i podpisane karty wrzucano do urny

Przed odebraniem karty do głosowania  Przed odebraniem karty do głosowania  
- rejestracja- rejestracja

W trakcie WZ Członkowie SSM mieli W trakcie WZ Członkowie SSM mieli 
możliwość wglądu w projekty głosowanych możliwość wglądu w projekty głosowanych 

uchwałuchwał

Wielkie liczenie głosów  Wielkie liczenie głosów  
po ostatniej cząstkowej części WZCzpo ostatniej cząstkowej części WZCz

Na każdej części Walnego Zgromadzenia była powołana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oraz obsługa prawnaNa każdej części Walnego Zgromadzenia była powołana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oraz obsługa prawna
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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 Mieszkańców na dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Wiesław Jaźwiec, Jerzy Kurzawa*
zapraszają wszystkich P.T. Mieszkańców

7 listopada 2022 r. od 1630 do 1730

NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 5 grudnia 2022 r. dyżurować będą  
Stefania Dziura – Lattka, Piotr Majnusz*

*skład osobowy może ulec zmianie 

Odszedł Józef Dworski
7 września br. w wieku 75 lat zmarł Józef Dworski, 

działacz spółdzielczy, członek Rady Osiedla „Centrum” 
bieżącej kadencji.

Przez kilkadziesiąt lat był związany z Klubem Łączno-
ści SP9KJM, działającym w Domu Kultury „Chemik”. Pa-
sjonowało go krótkofalarstwo, nurkowanie i strzelectwo. 
W ostatnich latach między innymi jako licencjonowany in-

struktor udzielał  lekcji strzelectwa sportowego w prowadzonej przez niego 
sekcji w bytkowskim „Chemiku”.

Wszystkim siemianowickim Spółdzielcom
 Podziękowania za kondolencje, kwiaty i udział w pogrzebie 

Piotra Sowisło
składa Rodzina
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Walne zdecydowało
W drugiej połowie września br., zgodnie z obowiązującym prawem, ustalonymi przez Radę Nadzorczą SSM za-

sadami i na podstawie wcześniej uchwalonego harmonogramu, Walne Zgromadzenie Członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej głosowało na piśmie uchwały w zakresie sprawozdań finansowych oraz zarzą-
du za lata 2019-2021, a także w sprawie podziału nadwyżki finansowej. 

Nad prawidłowością wykonywania ustalonych proce-
dur czuwał zatrudniony przez SSM prawnik oraz notariusz 
przechowujący karty do głosowania, podobnie jak było we 
wcześniejszych latach, przy głosowaniach pisemnych.

 Wszystkie przedstawione pod głosowanie uchwały tak 
istotne ze względów praktycznych zostały przez WZCz 
podjęte, dzięki czemu środki stanowiące pożytki poszcze-

gólnych nieruchomości zasilą eksploatację i utrzymanie 
tych właśnie nieruchomości, natomiast środki pochodzące 
z nadwyżki bilansowej osiągniętej na działalności gospo-
darczej naszej Spółdzielni zasilą finanse wszystkich nieru-
chomości, w których mają swoje lokale członkowie SSM. 
Środki te razem z wpływami z „czynszów” pochodzących 
od mieszkańców pozwolą na pokrywanie rosnących kosz-
tów utrzymania ich nieruchomości. Koszty te niestety, po-
dobnie jak wszystkie inne ponoszone przez nas w życiu 
codziennym w sposób ciągły rosną a potrzeby związane 
z utrzymaniem budynków i ich otoczenia nie maleją. Bio-
rąc pod uwagę te nienajlepsze w chwili obecnej czasy, tym 
bardziej dbajmy wszyscy o nasze otoczenie, o to by nie by-
ło dewastowane i służyło nam jak najdłużej bez potrzeby 
wszelakich napraw, bo to niestety odbija się na finansach 
naszych nieruchomości, które zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych muszą utrzymywać się z opłat 

mieszkańców zajmujących lokale w tych, konkretnych nie-
ruchomościach. Pamiętajmy, że na wydatki czynione w na-
szym otoczeniu łożymy my sami a nie spółdzielnia rozumia-
na jako podmiot gospodarczy. 

Potrzeby poszczególnych nieruchomości są tak róż-
ne jak różne są one same. Część z nich ponosi większe 
koszty w zakresie utrzymania zieleni, bo właśnie teren zie-

lony jest powierzchniowo największy. Inna z kolei posia-
da dużo terenu wybrukowanego, co z kolei generuje więk-
sze koszty odśnieżania czy też sprzątania. Część budyn-
ków, posiadająca windy ponosi dodatkowe koszty na-
praw, przeglądów UDT, resursów czy też energii elektrycz-
nej. Również wiek samych budynków ma duże znaczenie  
i czasami powoduje konieczność poniesienia większych na-
kładów finansowych w starszych budynkach np. w zakre-
sie potrzeb przeciwpożarowych. Przypominamy w tym miej-
scu, że nasza Spółdzielnia ma już 65 lat. Jak widzimy za-
tem ze względu na różne potrzeby poszczególnych nieru-
chomości, ale równie ważne dla poszczególnych członków 
zamieszkujących te nieruchomości, pozyskanie środków 
pochodzących z zysku na działalności gospodarczej SSM, 
przynajmniej w jakimś stopniu pomoże w pokryciu bieżą-
cych ich potrzeb.

Zarząd SSM

www.ssm.siemianowice.plwww.ssm.siemianowice.pl
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Nowy redaktor naczelny „MS”
Z bieżącym wydaniem, w następstwie śmierci Piotra Sowisło - dotychcza-

sowego, wieloletniego redaktora naczelnego gazety „Moja Spółdziel-
nia”, funkcję tę obejmuje Rafał Grzywocz.

Z Redakcją miesięcznika związałem 
się w marcu 2010 roku, będąc jesz-
cze studentem na kierunku Dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna Uniwer-
sytetu Śląskiego. Od tego momentu, 
najpierw jako praktykant, potem współ-
redaktor zajmowałem się redagowa-
niem artykułów poświęconych działalno-
ści Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i okołospółdzielczym proble-
mom. Czerpałem równocześnie garścia-
mi z ogromnego dziennikarskiego do-

świadczenia Piotra Sowisło, który rozu-
miał idee spółdzielczości mieszkaniowej 
jak mało kto i starał się na łamach gaze-
ty przekonać do nich Czytelników.

Redakcja „MS” w dalszym ciągu bę-
dzie stawiała Czytelnika-Mieszkańca 
w centrum uwagi, dążąc do obiektywi-
zmu w przekazie, trzymając się „wybite-
go” w winiecie pierwszej strony założenia: 
„Gazeta wszystkich mieszkańców Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Rafał Grzywocz - redaktor naczelny
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Żywot człowieka pracowitego,  
czyli o red. Piotrze Sowisło

Z ora et labora Piotrowi głównie wychodziła w życiu labora, et labora, et cetera. Praca była główną treścią je-
go życia i, w ostatnich bardzo trudnych dla niego ze względu na stan zdrowia latach, zdawała się podtrzy-

mywać go przy życiu. Traktował swoją pracę - i pracę w ogóle - nie jako przykry obowiązek do odbębnienia mię-
dzy 9 a 17, ale wartość samą w sobie i samą dla siebie. Podkreślał to niejednokrotnie i bardzo stanowczo. Chyba 
nigdy w życiu nie padły z jego ust słowa, że nie chce mu się pracować.

W domu, gdzie urządził sobie biuro, mocne uderzenia 
o klawisze niosły się przez pomieszczenia często do wcze-
snych godzin porannych. Po zarwanej przed komputerem 
nocy można go było spo-
tkać przy stole w kuchni, 
o trzeciej trzydzieści rano, 
jak gdyby nigdy nic popija-
jącego kawę i przeglądają-
cego prasę z poprzednie-
go dnia.

Większość życia miesz-
kał w Jaworznie, pochodził 
z rodziny śląskich „pnio-
ków” z bytomskich Ła-
giewnik. W młodości funk-
cjonował głównie w Cho-
rzowie, gdzie przez wiele 
lat związany był z tamtej-
szym hufcem harcerskim. 
Jako komendant obozu 
harcerskiego w Rodakach 
poznał swoją przyszłą żo-
nę, z którą przeżyli wspól-
nie czterdzieści dwa lata.

Dziennikarstwo było jego 
powołaniem. Niewielu mo-
że pamięta, ale w latach 
siedemdziesiątych praco-
wał jako elektryk „na gru-
bie”, by pewnego dnia po-
stanowić, że będzie pisał 
i fotografował. Jak postanowił tak uczynił i trzymał się tego 
do końca życia. Rzucił kopalnię, poszedł na studia dzienni-
karskie i trafił do zawodu. Najpierw jako fotoreporter i repor-
ter w periodykach organizacji studenckich i młodzieżowych, 
następnie w śląskiej prasie lokalnej, by w końcu, we wcze-
snych latach dziewięćdziesiątych zostać wydawcą i redak-
torem naczelnym gazet spółdzielni mieszkaniowych. Zaczę-
ło się od spółdzielni siemianowickiej, a potem doszły tytuły 
z Mysłowic, z Katowic, a także z Jaworzna.

Tytułów i nakładu przybywało, techniki wydawnicze się 
zmieniały i modernizowały, prasa drukowana zaczęła ustę-
pować pola elektronicznej i mediom społecznościowym. 
Piotr, nauczony maszynopisania na mechanicznych urzą-
dzeniach wymagających solidnego uderzenia w klawisz by 
postawić znak, wykańczał kolejne przysypane popiołem pa-
pierosowym klawiatury i wypuszczał numer za numerem. 
Czasem nawet pięć tytułów miesięcznie. Pisał o sprawach 
ludziom najbliższych – o ich własnych domostwach i oto-
czeniu. O spotkaniach i ustaleniach rad osiedli, o termomo-
dernizacji budynków, o zieleni na osiedlach, o sposobach 
wentylacji mieszkań, metodach oszczędzania ciepła, na-

prawach dźwigów osobowych… Pytany, czy ta tematyka 
go nie nudzi mówił, że nie bo jest głęboko przekonany, że 
to o czym pisze jest istotne i pożyteczne dla czytelników.

Był też nauczycielem 
dziennikarskiego rzemio-
sła, choć pedagogowie 
pewno postradaliby zmysły 
słysząc o jego metodach. 
Gdy przyjął - wpierw do po-
mocy, a potem współpra-
cy - młodego dziennikarza, 
lekcje których mu udzielał 
telefonicznie słyszalne by-
ły przez trzy stropy i dwie 
ściany, a jeśliby otworzyć 
szerzej okno, komunikacja 
mogłaby się odbywać pew-
nie i bez telefonu.

Dzięki tym głośnym lek-
cjom filozofia i warto-
ści, którymi się kierował 
w swoim dziennikarstwie 
były na tyle wyraźnie wy-
artykułowane, że można 
spróbować podsumować 
je następująco: rzadka już 
w czasach Twittera i Face-
booka absolutna odpo-
wiedzialność za każde 
napisane słowo, nieusta-
jące dążenie do obiekty-

wizmu w przekazie i bezwzględne umieszczanie czytel-
nika w centrum uwagi. Należał, za Norwidem: Do tych co 
mają tak za tak/nie za nie. Bez światłocienia.

Wszystko to w połączeniu z wielkim szacunkiem do kolek-
tywistycznej idei spółdzielczości sprawiły, że wystukiwał ga-
zety osiedlowe przez trzydzieści lat. W dniu gdy pogotowie 
zabrało go do szpitala, kończył wraz ze współpracownikami 
szykowanie do druku trzysta pięćdziesiątego numeru siema-
nowickiej „Mojej Spółdzielni”, a jedną z ostatnich rozmów te-
lefonicznych, jakie odbył, była rozmowa z czytelnikiem. Jesz-
cze do szpitala kazał sobie wieźć komputer, by móc kontynu-
ować pracę. W sukurs przychodzi znów Norwid, którym się 
można podeprzeć podsumowując sens życia Piotra:

Bo nie jest światło, by pod korcem stało
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych

Bo piękno na to jest by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało

Serce Piotra, które prawie w całości wkładał w swoją pra-
cę, zmaltretowane wieloletnią chorobą, zatrzymało się osta-
tecznie 26 września 2022 roku. Miał 67 lat.

Syn 
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O jakie dodatki może starać się spółdzielca?
Z osiedlowymi administracjami raz po raz kontaktują się mieszkańcy pragnący zaczerpnąć informacji o tym, ja-

ki indywidualny dodatek lub dodatki przysługują im odnośnie rosnących rachunków za mieszkanie, media. Na 
jaką pomoc mogą liczyć od państwa, gminy, spółdzielni?

O to pytamy 
w osiedlowych administracjach

- Czy mogę ubiegać się o dodatek 
osłonowy w ramach tarczy 

antyinflacyjnej?
Tylko do 31 października br., w Re-

feracie Świadczeń Rodzinnych Urzę-
du Miasta można składać wniosek 
o dodatek osłonowy, będący elemen-
tem rządowej tzw. Tarczy Antyinflacyj-
nej. To jednorazowe świadczenie ma-
jące zrekompensować obywatelom ro-
snące ceny prądu, gazu czy żywności. 

Przeznaczony jest przede wszystkim 
dla gospodarstw domowych, których 
podwyżki dotykają najbardziej. Przy-
znawany jest niezależnie od dodatku 
mieszkaniowego.

Dla kogo i ile?
Wszystkie osoby, których przeciętny 

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

Dodatek przysługuje na okres od 1 
stycznia br. do końca roku a jego wy-
sokość zależna jest od osób wcho-
dzących w skład gospodarstwa domo-
wego. 

- 400 zł dla gospodarstwa jednooso-
bowego

- 600 zł dla 2-3-osobowego,
- 850 zł dla 4-5-osobowego,
- 1150 zł dla gospodarstwa składają-

cego się z 6 i więcej domowników.
Przy ustalaniu wysokości dodat-

ku obowiązuje tzw. „zasada złotów-
ka za złotówkę’, czyli dodatek osłono-
wy przyzwany będzie nawet po prze-
kroczeniu kryterium dochodowego, 
a przyznana kwota będzie pomniej-
szona o kwotę przekroczenia. Mini-
malna kwota wypłacanego dodatku to 
20 zł.

Warto zwrócić uwagę, że przy roz-
patrywaniu sprawy pod uwagę nie jest 
brana nasza bieżąca sytuacja finanso-
wa, lecz składając wniosek do 31 paź-
dziernika br. - dochody z roku 2021.

Dodatek osłonowy ma charakter 
świadczenia rodzinnego więc nie jest 
objęty podatkiem dochodowym, a co 
za tym idzie - nie trzeba będzie go wy-
kazywać w rocznym rozliczeniu PIT.

Gdzie składać, gdzie pytać
Wniosek można składać w formie pa-

pierowej w Referacie Świadczeń Ro-
dzinnych przy ulicy Wyzwolenia 17 
w Michałkowicach oraz w formie elek-
tronicznej (wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem 
Profilu Zaufanego). Dla osób niepełno-

sprawnych, chorych i starszych 65+, 
które nie dotrą osobiście do urzędu lub 
nie korzystają z Internetu, istnieje moż-
liwość skorzystania z bezpłatnej usłu-
gi „Mobilny Urzędnik” (tel. 32 760 52 00 
- w godzinach pracy urzędu miasta).

- Czy przysługuje  
mi dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny funkcjonował 
do 2021 roku. Aktualnie jest on zawie-
szony na poczet dodatku osłonowego, 
wprowadzonego na mocy rozwiązania 
ustawowego z 17 grudnia 2021 roku, 
które poszerzyło grupę potencjalnych 
odbiorców.

- Czy mogę starać się  
o dodatek gazowy?

15 września br. Sejm RP uchwa-
lił ustawę o szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł cie-
pła w związku z sytuacją na rynku pa-
liw. Zakłada ona, że dodatek grzew-
czy przysługuje osobom, które opala-
ją swoje domy m.in. gazem LPG (skro-
plonym gazem płynnym). Stąd prawdo-
podobnie zapytania spółdzielców o ta-
ki „dodatek gazowy”. W Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej jednak-
że nie ma budynków opalanych w ten 
sposób. Funkcjonujące kotłownie gazo-
we są zasilane gazem ziemnym. 

Jednocześnie, na mocy tej ustawy 
pomoc mogą otrzymać mieszkańcy 
bloków, korzystający z ciepła systemo-
wego w taki sposób, że ciepłownie ma-
ją dostać „wyrównanie” - i to rozwiąza-
nie dotyczy SSM. Ustawa przewidu-
je, że wytwórca ciepła będzie skła-
dał wniosek do Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki o zatwierdzenie ta-
ryfy z rekompensatą w przypadku do-
stawy ciepła do budynków mieszkal-
nych i użyteczności publicznej. Śred-
nia cena z rekompensatą nie może 
być większa niż:

Apel do sąsiadów: 

zamykajcie proszę drzwi do klatki, zwłaszcza 
jesienią i zimą,  bo klatka schodowa 

 jest ogrzewana i my mieszkańcy za to płacimy
- mieszkanka ul. Przyjaźni



7MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2022

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20
posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

- ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe  
o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2,

- Walerego Wróblewskiego 8 – lokal użytkowy o powierzchni 28,96 m2,

Przy Rynku Bytkowskim:

- Walerego Wróblewskiego 67 pokoje nr 9, 9a i 10 o łącznej powierzchni 
55,86 m2 – pomieszczenia biurowe,

- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 14, 15, 16 o łącznej powierzchni 62,86 m2  
– pomieszczenia biurowe,

- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 20, 20a, 21 o łącznej powierzchni 59,16 m2  
– pomieszczenia biurowe;

- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 26, 26a o łącznej powierzchni 47,06 m2  
– pomieszczenia biurowe.

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

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

- 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarza-
nego na podstawie gazu ziemnego lub 
oleju opałowego;

- 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarza-
nego w pozostałych źródłach.

Nie ma indywidualnego dodatku ga-
zowego, ale trzeba nadmienić o usta-
wie uchwalonej przez Sejm RP 26 
stycznia br.  o szczególnych rozwią-
zaniach służących ochronie odbior-
ców paliw gazowych w związku z sy-
tuacją na rynku gazu. Na jej podsta-
wie mieszkańcy, mający podpisane in-
dywidualne umowy na gaz, jak rów-
nież odbiorcy gazu w budynkach z ga-
zomierzami zbiorczymi („Węzłowiec” 
i „Bańgów”) są przed znacznymi pod-
wyżkami ustawowo chronieni.

- Czy mogę ubiegać się 
o dodatek węglowy?

Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 
r. o dodatku węglowym, przysługuje on 
osobie w gospodarstwie domowym, 
w przypadku gdy głównym źródłem 

ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, ko-
za, ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków. Zasoby Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej nie są ogrzewane 
w sposób przewidziany w ustawie o do-
datku węglowym. Spółdzielnia korzysta 
z ciepła systemowego, którego dostaw-
cą jest spółka „Tauron Ciepło”. Tym sa-
mym przywołana wyżej ustawa nie do-
tyczy mieszkańców SSM.
- Czy Spółdzielnia oferuje ze swojej 

strony jakieś dodatki w ramach 
systemu osłonowego?

Spółdzielnia nie jest podmiotem, któ-
ry ma instrumenty do realizowania ta-

kich świadczeń. Mieszkańcy skupie-
ni w Spółdzielni muszą „polegać” na 
tym, co przygotuje i uchwali Sejm RP. 
Spółdzielnie mieszkaniowe jako strona 
społeczna procesu legislacyjnego sta-
rają się wpłynąć na prawodawcę, sy-
gnalizując konkretne problemy i opi-
niując rozwiązania zanim dany projekt 
ustawy trafi pod obrady parlamentu. 
Tak też uczyniono ostatnio w przypad-
ku projektu ustawy o dodatku grzew-
czym, tudzież wcześniej w sytuacji 
mieszkańców, których ostatecznie nie 
objęła ustawowa „ochrona gazowa” 
z 26 stycznia br. dotycząca kotłow-
ni gazowych należących do przedsię-
biorstw ciepłowniczych.

Niestety ma się nierzadko wrażenie, 
że postulaty wypływające ze środowi-
ska spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych, podparte oczekiwaniami miesz-
kańców, są traktowane „po macosze-
mu” i nie wdrażane ustawowymi roz-
wiązaniami. rg



8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2022

Bądź świadomy/a zagrożenia

Złodzieje nie próżnują
Mało jest zachowań, które potrafią wyprowadzić nas z równowagi bardziej niż kradzież wartościowych rzeczy 

lub pieniędzy, szczególnie we własnym mieszkaniu. W minionych letnich miesiącach w Siemianowicach Śl., 
także w zasobach SSM, do takich zdarzeń dochodziło. Jak się przed tym chronić?

- W przeciągu 3 miesięcy odnoto-
waliśmy kilka kradzieży z włamaniem 
do mieszkań. Sprawcy dostawali się 
do mieszkań w różny sposób: ingeru-
jąc w zamki w drzwiach wejściowych, 
przez podważenie skrzydła okna (par-
ter), przez nawiercenia w oknie (parter), 
przez otwarcie uchylonego okna. Zda-
rzenia, w których sprawcy wchodzi-
li do mieszkań przez okna, miały 
miejsce na parterze bądź 1 pię-
trze. Łupem złodziei pada-
ła biżuteria, sprzęt elektro-
niczny, gotówka czy alko-
hol. Generalnie złodzieje 
wynosili przedmioty, które 
nie były wielkie gabaryto-
wo, przez co nie wzbudza-
li niepotrzebnie zaintereso-
wania. Do większości zda-
rzeń dochodziło pod dłuż-
szą nieobecność lokato-
rów, gdy mieszkania były 
oddane pod nadzór bliskich 
bądź sąsiadów - relacjonuje ko-
misarz Tatiana Lukoszek - ofi-
cer prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śląskich.

Co zrobić,  
aby zapobiec włamaniom:

- zadbać o dobrej jakości drzwi wej-
ściowe z atestowanymi zamkami, 
które zdecydowanie trudniej jest 
wyłamać czy otworzyć,

- zamykać okna i nie pozostawiać ich 
na ustawieniu „mikrowentylacji”,

- w mieszkaniach na niskich kondy-
gnacjach warto założyć rolety ze-
wnętrzne bądź okratowanie,

- w mieszkaniu zamontować kamerki, 
które wykrywając ruch w pomiesz-
czeniu, przekazują tę informację 
zgodnie z ustawieniami zrobiony-
mi przez użytkownika (np. powiado-
mienie sms) i nagrywają to, co dzie-
je się w mieszkaniu. Jeśli nie przy-
czyni się to złapania złodziei na go-

rącym uczynku, to będzie przydatne 
w procesie wykrywczym,

- uczulić sąsiadów, szczególnie pod-
czas wyjazdu, aby obserwowali po-
zostawione mieszkanie,

- wzmożyć zainteresowanie nieznany-
mi osobami w klatkach schodowych, 
dbać o zamykanie drzwi wejścio-
wych wyposażonych w domofony,

- nie obsadzać nadmiernie ogródków 
przydomowych krzewami czy drze-
wami, które zasłaniają widoczność 
balkonów czy okien i stwarzają zło-
dziejom odpowiednie warunki do 
działania oraz pozostania niezau-
ważonym,

- podczas wyjazdu zadbać, aby ulot-
ki czy korespondencja były regular-
nie zbierane spod drzwi czy skrzyn-
ki pocztowej,

- podczas wyjazdu warto zainstalować 
urządzenia, które będą automatycz-

nie zapalały światło w mieszkaniu, 
które dla złodziei będzie sygnałem, 
że jest użytkowane,

- nie umieszczać na świeżo relacji 
z wyjazdu na portalach społeczno-
ściowych. Tym sposobem sami da-
jemy informację, że wyjechaliśmy 
i nasz dobytek jest niezamieszkany.

Nie tylko mieszkania
 i nie tylko latem

Łakomym kąskiem dla zło-
dziei są również tereny bu-

dowy, miejsca składowa-
nia materiałów budowla-
nych czy remontowane 
lokale. Wiadomym jest, 
że w tych miejscach trzy-
mane są wartościowe na-
rzędzia oraz kosztow-
ne materiały budowlane. 
Zwracamy uwagę, aby 
dołożyć wszelkich starań, 
aby je jak najlepiej zabez-

pieczyć, a przede wszyst-
kim posiadać dokumentację 

narzędzi z numerami identyfika-
cyjnymi. 
Złodzieje z pewnością „odwiedzą” 

także ogródki działkowe. Jesień to 
czas, kiedy życie na nich pomału za-
miera. Kończą się prace jesienne 
i ruch na działkach jest już niewiel-
ki. Apelujemy o wyniesienie wartościo-
wych przedmiotów oraz tych, które bę-
dą w zainteresowaniu tzw. „złomiarzy” 
z ogródków działkowych i odpowied-
nie ich zabezpieczenie.

Wszystkie przytoczone powyżej 
porady wynikają z doświadczeń Po-
licji, między innymi w oparciu o re-
lacje osób poszkodowanych. Wy-
ciągajmy więc wnioski z doświad-
czeń innych, ucząc się również na 
błędach. Oby w tej sytuacji nie wła-
snych.

Materiał przygotowano przy współpracy z Ko-

mendą Miejską Policji w Siemianowicach Śl.

UWAGA  UWAGA  
WŁAMANIAWŁAMANIA

Nie bądź obojętny - za likwidowanie Nie bądź obojętny - za likwidowanie 

dewastacji dewastacji TY też płacisz!!!TY też płacisz!!!
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Współpracę nawiązano, gdy z Dzia-
łem Technicznym SSM skontakto-
wał się przedstawiciel ogólnopolskie-
go „Projektu Elektryczne Śmieci”. - 
Uznaliśmy przedstawioną propozycję 

za potrzebną, gdyż pomoże uświado-
mić mieszkańców, że takie elektrycz-
ne i elektroniczne odpady traktowa-

ne są jako niebezpieczne, ponieważ 
zawierają szkodliwe substancje i na-
leży je również segregować. Wytypo-
waliśmy we wszystkich osie-
dlach SSM na chwilę obecną 
po trzy lokalizacje, gdzie takie 
pojemniki można byłoby usta-
wić, z których mogłaby sko-
rzystać jak największa liczba 
mieszkańców. Pojemniki wy-
różniają się estetyką i kolo-
rem - relacjonuje Marek Gre-
iner - Pełnomocnik Zarządu 
SSM ds. Technicznych.

O założeniach projektu sze-
rzej mówi Robert Magolon 
- Pełnomocnik Zarządu ds. 
Projektu Elektryczne Śmieci: 
- Ideą jest dotarcie do jak 
największej liczby mieszkań-
ców i kształtowanie prawidło-
wej postawy w postępowaniu 
z odpadami. Kluczowym za-
łożeniem czerwonych pojemników na 
mały zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny jest ich bliskość. Lokujemy 
pojemniki w każdej dzielnicy miasta 
tak, by mieszkańcy w drodze do do-
mu, biura czy sklepu mogli niejako 
przy okazji wrzucić starą suszarkę, zu-
żyty toner, niepotrzebny telefon czy 

zużyte baterie. Pojemniki świetnie się 
sprawdzają przy altanach śmietniko-
wych, w których mieszkańcy natural-
nie przyzwyczajeni są do pozbywania 
się odpadów. Realizatorami projektu 

jest firma MB Recykling oraz Fundacja 
Odzyskaj Środowisko. MB Recykling 
pod kątem operacyjnym, czyli roz-

mieszczenie oraz późniejsze serwiso-
wanie pojemników i opróżnianie. Part-
ner projektu, czyli Fundacja Odzyskaj 

Środowisko, odpowiada za działania 
i projekty edukacyjne na rzecz miesz-
kańców - mówi koordynator.

Pierwotnym założeniem jest, by 
opróżnianie każdego pojemnika od-
bywało się nie rzadziej niż raz na 10 
dni. W miarę upływu czasu, według za-
pewnień koordynatora projektu, czę-

stotliwość ich opróżniania będzie mia-
ła miejsce w oparciu o szybkość zapeł-
niania się. Co istotne, odpady zebrane 
w pojemnikach trafiają na instalację do 
przetwarzania ZSEiE, zlokalizowaną 
w Bogumiłowie koło Kleszczowa. Tam 
zostają poddane w 100% recyklin-
gowi, z którego uzyskiwane są su-
rowce wtórne.

Podjęta przez Siemianowicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową współpraca ma 
jeszcze jeden aspekt, który wpisa-
ny jest w realizowany projekt: Miesz-
kaniec, dzwoniąc pod konkretny nu-
mer telefonu, może zgłosić gotowość 

do odbioru lodówki, pralki lub innego 
urządzenia elektrycznego lub elektro-
nicznego większych gabarytów. Od-

biory dużego AGD i RTV re-
alizowane są bez kosztów 
dla mieszkańców. - Mamy 
do wyboru dwie opcje: infoli-
nia 572 102 102 lub formularz 
online. W obu wariantach wy-
starczy kilka minut, by umó-
wić odbiór. To, co nas wy-
różnia to szybkie działanie 
– sprzęt odbieramy w ciągu 
72 godzin. Formularz online 
https://elektrycznesmieci.pl/
odbior/#/ jest bardzo intu-
icyjnym narzędziem, który 
w prostych krokach przepro-
wadza nas przez cały pro-
ces zgłaszania odbioru. Za-
czynamy od podania kodu 
pocztowego, następnie ro-
dzaju i ilości zużytego sprzę-

tu, kontaktuje się z nami dział logi-
styki, który ustala datę i godzinę od-
bioru - tłumaczy Robert Magolon.
Na tę chwilę w projekt zaangażowa-
nych jest już ponad 70 miast z całej 
Polski, w których rozlokowano około 
1100 pojemników. 

Rafał Grzywocz

Pojemniki na elektroodpady
We wrześniu, na terenach osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej, przy wiatach śmietnikowych, rozmieszczono 21 czer-
wonych pojemników na elektroopady. To kolejny krok w podniesieniu 
świadomości mieszkańców w temacie prawidłowej segregacji odpadów.

Adresy, przy których rozmieszczono 
pojemniki:

Osiedle „Węzłowiec”:
ul. Wł. Jagiełły 9, 31, Jana Polaczka 2

Osiedle „Młodych”:
ul. Boh. Westerplatte 12, ZHP 1, Pl. J. Skrzeka i P. 

Wójcika 6A, B
Osiedle „Bańgów”:

ul. Wł. Reymonta 8, 56, M. Skłodowskiej-Curie 61
Osiedle „Michałkowice”:

ul. Wyzwolenia 8-10, Wł. Andersa 4, Kościelna 34
Osiedle im. J. Tuwima:

ul. Wróbla 5, Okrężna 8, W. Korfantego 4
Osiedle „Chemik”:

ul. W. Wróblewskiego 39-41, 71-73, Niepodległości 57
Osiedle „Centrum”:

ul. R. Gansińca 4, Powstańców 54, Śląska 48A, B,
infolinia ws. elektrośmieci  572 102 102
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W określone dni i godziny, zazwy-
czaj przy okazji comiesięcznych posie-

dzeń Rad Osiedlowych można przyjść, 
przedstawić problemy, pomysły lub 

rozwiązania, które dotyczą naszej 
Spółdzielni. Głos Rad Osiedli ma zna-
czenie między innymi przy ustalaniu 
priorytetów rocznych planów remon-
tów czy kierunków działania w bliższej 
lub dalszej perspektywie czasowej. To 
też organ doradczy SSM. Jej członko-
wie to równocześnie mieszkańcy osie-
dli spółdzielczych.

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 1600-1700 (siedziba administracji)

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1600-1730 (pa-

wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Chemik”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

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

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca 

przed lub w trakcie zebrania - zebra-
nie od 17.00 w sali konferencyjnej RO 
przy administracji (ul. Wł. Reymonta)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

1600-1700 (siedziba administracji).

D y ż u r y  c z ł o n k ó w  R a d  O s i e d l i

Członkowie Rad Osiedli 
zapraszają

Przypominamy, że na każdym z  siedmiu osiedli Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej funkcjonuje Rada Osiedla. 

R a d y
O s i e d l i

BO 2023: Inwestycje w dzieci i młodzież
We wrześniu poznaliśmy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Oddano ponad 6600 głosów 

a mieszkańcy zdecydowali o realizacji w przyszłym roku czterech projektów na łączną kwotę do 2 400 000 zł. 

Projekty, które będą w przyszłym roku realizowane:
- Modernizacja szkół rejonu Tuwim - Laura Huta. Szkoła 

Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 20.
- Bezpieczne i przyjazne szkoły. Dotyczy 

szkół podstawowych nr 5, 6, 11.
- Boiska do gier plażowych na terenie Zespo-

łu Szkół Sportowych.
- Pumptrack przy ul. ks. Czesława Domina i Stefana Że-

romskiego.

Wśród projektów ogólnospółdzielczych najbliżej powo-
dzenia - brakło 156 głosów - był projekt dotyczący osie-

dla „Młodych”, zakładający m.in. utworzenie skweru 
wypoczynkowego przy Alei Młodych 2/Bohaterów 
Westerplatte 4-12, założenie monitoringu parkingu, 
placu zabaw i planowanego skwerku oraz udrożnie-
nie wyjazdu z osiedla od strony Szkoły Podstawo-

wej nr 8 w godzinach szczytu, poprzez wytyczenie miejsc 
krótkiego parkowania typu „Kiss and Ride”. rg

Aby wziąć udział w Turnieju
 należy dokonać:

- zgłoszenia – osobiście bądź te-
lefonicznie w Administracji osie-
dlowej, Dziale Technicznym  
(32 6091 405), 

lub przez internet: e-mail: gzm@
ssm.siemianowice.pl oraz wpłaty 2 zł 
na konto SSM:
nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706

z tytułem wpłaty: „RENOMA”
najpóźniej do dnia 14 listopada 2022 r.

W każdym dniu Turnieju mo-
gą uczestniczyć mieszkańcy 7 osie-
dli SSM w drużynach złożonych z sze-
ściu zawodników. O zwycięstwie de-

cyduje najwyższa liczba zdoby-
tych punktów. Każdy dzień gry skła-
da się z 2 rund. Wyniki turnieju pozna-

my ostatniego dnia zawodów - 30 listo-
pada br.

W przypadku zgłoszenia się z dane-
go osiedla uczestników w liczbie mniej-
szej niż przewiduje Regulamin, wów-
czas istnieje możliwość dopuszczenia 
do wzięcia udziału w Turnieju rezerwo-
wych graczy z pozostałych osiedli.

Zawody odbywać się będą w Krę-
gielni „RENOMA” przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 37, w godzinach 
17:00-19:00 w poniższych terminach:

I Dzień – 21.11 
II Dzień – 22.11
III Dzień – 23.11
IV Dzień – 28.11
V Dzień – 29.11
VI Dzień – 30.11

Nagrodami ufundowanymi przez 
Organizatora są puchary  

oraz karnety na grę  
w Kręgielni „RENOMA”.

Regulamin zawodów pojawi się 
wkrótce na stronie internetowej Spół-
dzielni i w kolejnym wydaniu „MS”

Informacja własna Spółdzielni

Turniej bowlingowy 
na 65-lecie SSM

Zapraszamy mieszkańców Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
do udziału w Turnieju Bowlingowym, jaki organizowany będzie w krę-

gielni „RENOMA” między 21 a 30 listopada br. Zbierz 6-osobową ekipę i za-
graj w wybrany dzień!

R
EN

O
M

A

R
EN

O
M

A

R
EN

O
M

A
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65 lat Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Odkurzamy archiwalne fotografieOdkurzamy archiwalne fotografie

KKiedy chcemy sięgnąć pamięcią do lat ubiegłych,  bezcenną pomocą okazują się zdjęcia. To dzięki nim możemy 
  odtworzyć miejsca, wydarzenia, twarze ludzi z najdrobniejszymi szczegółami. 

W archiwum SSM są setki, jak nie tysiące zdjęć z różnych dekad funkcjonowania. Okrągłe rocznice to nie tylko pretekst do 
świętowania. To też zazwyczaj okazja do przemyśleń, jak to kiedyś było, a zarazem w jakim kierunku idzie… 

W latach 70. i 80. budowano na wielką skalę.  
Tu: Osiedle „Młodych” w budowie.

Dom Kultury „Chemik” jest ważnym elementem 
działalności Spółdzielni, tu kadr z lat 70.

Osiedle „Węzłowiec” - lata 90.

Był czas, kiedy budynki SSM wznoszono systemem 
gospodarczym, czyli przy pomocy własnych 

zatrudnionych pracowników budowlanych, tu: ul. Krucza

Osiedla „Chemik” i „Młodych” - lata 90.

Osiedle „Bańgów” - lata 90.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zakończyły się prace malarskie 

w klatce schodowej przy ulicy Okrężnej 
15. Oprócz odnowienia ścian i sufitów, 
m.in. uporządkowano insta-
lacje teletechniczne poprzez 
wprowadzenie ich do wspól-
nego korytka i wykonano re-
mont instalacji domofonowej. 
To ostatnia z trzech zaplano-
wanych na ten rok do remon-
tu klatek schodowych - wcze-
śniej identyczne prace wyko-
nano przy Okrężnej 4 i 13.

Jakiś czas temu dokonano 
oględzin osiedla pod kątem 
stanu technicznego scho-
dów do klatek schodowych 
oraz terenowych. Niestety, 
wraz z upływem czasu spo-
ro z nich kwalifikuje się dziś 
do remontu. Administracja, protokołem 
konieczności, zleciła już ich remont 
przy kilku adresach, m. in.: 

- W. Korfantego 15, 16A, B - wej-
ścia do klatek schodowych,

- schody terenowe między budynka-
mi Okrężna 4 a 6.

Niebawem także mają być remon-
towane schody w rejonie Okrężnej 3 
w kierunku Leśnej 15.

Program usuwania z budynków za-
sobów SSM azbestowo-cementowych 
płyt elewacyjnych i następnie ocieple-
nie budynków w procesie termomoder-
nizacji jest systematycznie realizowany. 
W osiedlu „Tuwima” na ten rok zapla-
nowano takie prace przy ulicy Herma-
na Wróbla 3 oraz 4. Roboty na pierw-
szym z wymienionych adresów są dość 
zaawansowane, natomiast przy Her-
mana Wróbla 4 zainicjowano je we 
wrześniu - od strony balkonów. 

W tym roku kilkukrotnie już docho-
dziło do awarii na instalacjach kanali-
zacyjnych i deszczowych budynków. 
Często kończyło się to koniecznością 
wykonania niezbędnej wymiany, za-
zwyczaj odcinka od budynku do stu-
dzienki (np. przy ul. W. Korfantego 
1A, 1C, 4A, H. Wróbla 2A, Leśna 13). 

Stan techniczny instalacji to jedno. 
Nierzadko przyczyną „zakłóceń” skut-
kujących „awarią” jest to, co trafia 
do muszli klozetowej w mieszkaniu 

a w żadnym wypadku nie powinno się 
tam znaleźć…

Usuwanie nieszczelności instalacji 
gazowej w budynkach to wciąż jedno 
z istotniejszych zadań, na których sku-
piona jest uwaga administracji.

Po 15 października, kiedy kończy się 
sezon lęgowy ptaków, będzie można 
podjąć zadania związane z przycinką 
pielęgnacyjną drzew (całe osiedle) czy 
uzupełnieniem kratek wentylacyjnych 
w ściankach kolankowych budynków 
(m.in. ul. W. Korfantego).

Osiedle Centrum”
W tej części zasobów SSM wyko-

nano kolejny zadaszony, zamykany 
furtką śmietnik na odpady. Znajdu-
je się on w rejonie budynku przy uli-
cy Jana Pawła II 21 oraz tamtejsze-
go ciągu garażowego. Następna no-
wa wiata śmietnikowa powstanie już 
niebawem przy ulicy Tadeusza Ko-
ściuszki 3-3A.

Z innych zakończonych w minionych 
tygodniach prac można nadmienić o:

- doraźnych remontach balkonów - 
ul. Ryszarda Gansińca 8, 9, 10,

- modernizacji placu zabaw przy ulicy 
Ryszarda Gansińca 8 (o tym piszemy 
w innym miejscu „MS”),

- nowej instalacji domofonowej - Ja-
na Pawła II 21.

Trwają roboty na elewacjach bu-
dynków przy ulicy Powstańców 54C 
i 54B, gdzie występuje problem ciem-
nozielonych zabrudzeń (glonów). To 
kolejne budynki, gdzie na przestrze-
ni ostatnich kilku lat podjęto takowe 
prace.

Piąta w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a pierwsza 
w tej części miasta, wieloletnia łąka 
kwietna jest właśnie zakładana przy 
ulicy Kruczej. W drugiej połowie wrze-

śnia firma zewnętrzna, profe-
sjonalnie zajmująca się za-
kładaniem łąk miejskich, wy-
konała prace przy pomocy 
glebogryzarki separacyjnej 
i ma nastąpić pierwsza upra-
wa. Kolejny etap przewidzia-
no wiosną, a pierwszych wi-
docznych efektów w posta-
ci kwitnących kwiatów, na-
leży spodziewać się w okoli-
cach końca maja lub czerw-
ca, w zależności od pogody 
w miesiącach poprzedzają-
cych. Wprowadzenie w osie-
dla spółdzielcze większej bio-
różnorodności to jeden z pro-

ekologicznych elementów działalno-
ści Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, odpowiadający współcze-
snym trendom miast przyjaznych do 
zamieszkania. 

W planach administracji w najbliż-
szych tygodniach jest m.in. wymiana 
okienek piwnicznych budynku przy uli-
cy Jana Pawła II 18.

Osiedle „Młodych”
Trzy największe realizowane zada-

nia w osiedlu prowadzone są na ele-
wacjach budynków:

- Teatralna 1-3 - kompleksowa ter-
momodernizacja budynku,

- Aleja Młodych -1-2 - docieplenie 
budynku, ciąg dalszy prac - obecnie 
prace na ścianach szczytowych,

- Aleja Młodych 8-9 - likwidacja glo-
nów (usuwanie zabrudzeń i ponowne 
odmalowanie elewacji).

Ponadto, warto wspomnieć również 
o oczyszczeniu dylatacji z ptasich od-
chodów, zabezpieczeniu siatką i po-
nownym odmalowaniu - te prace pod-
jęto na budynku przy ulicy Niepodle-
głości 22-24.

Są też mniejsze zadania zlecane 
przez administrację a obejmujące prace 

ciąg dalszy na str. 17

os. „Bańgów”. We wrześniu wymieniano nawierzchnię os. „Bańgów”. We wrześniu wymieniano nawierzchnię 
drogi i miejsc postojowych drogi i miejsc postojowych 
 - M. Skłodowskiej-Curie 67 - M. Skłodowskiej-Curie 67

Remonty, ale nie tylko
Za każdym wykonanym zadaniem, idą konkretne korzyści dla miesz-

kańców, budynków i osiedli spółdzielczych. Na przełomie wrze-
śnia i października nadal możemy dostrzec pracujące ekipy remontowe, 
skupione m.in. na termomodernizacji budynków lub usuwaniu zabrudzeń 
z elewacji (glonów) przy kolejnych adresach, tudzież przy brukowaniu - 
a to tylko te największe zadania. Sporo też dzieje się pod kątem remontu 
dachów i wejść do klatek schodowych lub śmietników… Powstaje kolejna 
łąka kwietna!



13MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2022

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

os. „Michałkowice”. Kolejne roboty dekarskie ukończone  os. „Michałkowice”. Kolejne roboty dekarskie ukończone  
- Wyzwolenia 8A- Wyzwolenia 8A

os. „Centrum”. Nowa wiata śmietnikowa - Jana Pawła II 21os. „Centrum”. Nowa wiata śmietnikowa - Jana Pawła II 21

 os. „Tuwima”. Zakończono remont ostatniej klatki tego  os. „Tuwima”. Zakończono remont ostatniej klatki tego 
osiedla w tym roku - Okrężna 15osiedla w tym roku - Okrężna 15

os. „Chemik”. Fragment nowego chodnika i remontowane schody - W. Wróblewskiego 67os. „Chemik”. Fragment nowego chodnika i remontowane schody - W. Wróblewskiego 67

os. „Tuwima”. Na ścianach kolankowych zostaną os. „Tuwima”. Na ścianach kolankowych zostaną 
uzupełnione kratki wentylacyjne - tu: W. Korfantego 3uzupełnione kratki wentylacyjne - tu: W. Korfantego 3

os. „Bańgów” - Śmietnik w budowie os. „Bańgów” - Śmietnik w budowie 
 - M. Skłodowskiej-Curie 25 - M. Skłodowskiej-Curie 25

os. „Bańgów”. Trwa remont klatek schodowych  os. „Bańgów”. Trwa remont klatek schodowych  
- Wł. Reymonta 46-48- Wł. Reymonta 46-48

Remonty, ale nie tylkoRemonty, ale nie tylko
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Tuwima”. Diametralna zmiana wyglądu elewacji os. „Tuwima”. Diametralna zmiana wyglądu elewacji 
frontowej - H. Wróbla 3frontowej - H. Wróbla 3

os. „Węzłowiec”. Trwa wymiana poziomu kanalizacji os. „Węzłowiec”. Trwa wymiana poziomu kanalizacji 
w piwnicy - W. Wróblewskiego 30Bw piwnicy - W. Wróblewskiego 30B

os. „Młodych”. Docieplenie budynku postępuje  os. „Młodych”. Docieplenie budynku postępuje  
- Teatralna 1-3- Teatralna 1-3

os. „Centrum”. Powstaje piąta w zasobach SSM wieloletnia łąka kwietna - ul. Kruczaos. „Centrum”. Powstaje piąta w zasobach SSM wieloletnia łąka kwietna - ul. Krucza

os. „Tuwima”. Trwa likwidacja płyt elewacyjnych os. „Tuwima”. Trwa likwidacja płyt elewacyjnych 
 - H. Wróbla 4 - H. Wróbla 4

os. „Michałkowice”. Wyremontowano wejścia do os. „Michałkowice”. Wyremontowano wejścia do 
klatek - Przyjaźni 46B i 46Cklatek - Przyjaźni 46B i 46C

os. „Młodych”. Po glonach nie ma śladu  os. „Młodych”. Po glonach nie ma śladu  
- Aleja Młodych 8-9- Aleja Młodych 8-9
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Gansińca. Plac zabaw jak nowy!Gansińca. Plac zabaw jak nowy!
WeWe wrześniu zakończono prace przy rozbudowie i modernizacji placu zabaw zlokalizowanego między bu-

dynkami przy ulicy Ryszarda Gansińca 8-11. Choć wszystko dopięte jest na ostatni guzik, teren pozo-
staje ogrodzony a oficjalne otwarcie przewidziano dopiero wiosną. Dlaczego?

Projekt  
z Budżetu Obywatelskiego 2022
Inwestycja, którą realizował i nadzo-

rował Urząd Miasta, jest efektem mobi-

lizacji spółdzielców, którzy w ubiegłym 
roku licznie zagłosowali na ten projekt 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
W minionych tygodniach mieszkańcy 
osiedla skupionego wokół budynków 
przy ulicy R. Gansińca/Spokojnej 
mogli obserwować postępy prac. Sta-
re drewniane ogrodzenie zostało zde-
montowane, zniknęły wysłużone urzą-
dzenia. W to miejsce wytyczono bez-
pieczną przestrzeń dla dzieci - z no-
wą nawierzchnią i rozmaitymi atrak-
cjami, m.in.: zadaszoną piaskownicą, 
ścianką wspinaczkową, zestawem za-
bawowym ze zjeżdżalniami, huśtawką 
trzyosobową, kiwakiem sprężynowym. 
Są też ławki, kosze na odpady i blisko 
200 nowych nasadzeń - krzewów pę-
cherznicy w dwóch odmianach: czer-
wonej i żółtej.

Na inne walory zmodernizowanego 
placu zabaw zwraca uwagę jedna z po-
mysłodawczyń projektu, Joanna Ba-
ranowicz-Pluskwik - członkini Rady 
Nadzorczej SSM i spółdzielczej Rady 
Osiedla „Centrum”: - Nasz zamysł ja-
ko autorów projektu był taki, aby stwo-
rzyć wydzieloną przestrzeń dla rodzin-
nego wypoczynku wśród osiedlowej 
zabudowy. Wsłuchiwaliśmy się w opi-
nie, powiedziałabym nawet marzenia 
mieszkańców jak wyobrażają sobie to 
miejsce. Obiekt więc podzielony jest 
na strefę z urządzeniami zabawowymi 
i bezpieczną nawierzchnią oraz część 
trawiastą, gdzie będzie można rozłożyć 
kocyk, zostawić wózek, rowerek, przy-
siąść na ławkach w otoczeniu ozdob-
nych roślin, jednocześnie odpoczywa-

jąc w pełni ogrodzonym, bezpiecznym 
terenie. Projektując plac zabaw należa-
ło również wziąć pod uwagę treść Roz-
porządzenia w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, które zakła-
da, że urządzenia oddalone muszą być 
minimum 10 metrów od linii rozgrani-
czających ulicę, miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, od okien po-
mieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi oraz miejsc gromadzenia odpa-
dów stałych. Spełniliśmy te wymagania. 
Mamy teraz nadzieję, że plac zabaw, 
tak bardzo tutaj oczekiwany, będzie już 
niebawem fajnym miejscem spędzania 
wolnego czasu.

O tym, dlaczego na otwarcie obiek-
tu musimy zaczekać jeszcze kilka mie-
sięcy, mówi Łukasz Wanot - Dyrek-
tor MOSiR „Pszczelnik”, czyli podmio-
tu, który będzie opiekował się placem 
zabaw w najbliższych latach (na pod-
stawie Zarządzenia Prezydenta Mia-
sta Siemianowice Śląskie w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego stanowiącym 
„Zasady ogólne”, jakie powinien speł-
niać BO - dop.):

- W porozumieniu z przedstawiciela-
mi Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, 
MOSiR oraz Wnioskodawcami podjęto 
decyzję o tym, że udostępnienie placu 

zabaw przy ulicy Gansińca zostanie 
odłożone w czasie, w celu osiągnięcia 
odpowiedniego wzrostu i ukorzenienia 
trawy, która stanowi sporą część ogro-
dzonej przestrzeni inwestycji. Z uwagi 
na obecnie panujące warunki pogodo-
we, korzystanie z placu przez biega-
jące po mokrej ziemi dzieci, mogłoby 
spowodować trwałe zabrudzenia poli-
uretanowej nawierzchni bezpiecznej - 
wyjaśnia Łukasz Wanot.

Co z resztą szerszego 
ogólnospółdzielczego projektu?
Oprócz wykonanej inwestycji przy uli-

cy Ryszarda Gansińca, drugim dużym 
elementem tego samego projektu w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2022, 
sformułowanego przez Joannę Bara-
nowicz-Pluskwik, Aleksandrę Krążek 
i Wojciecha Matczaka, jest wymiana 
nawierzchni parkingu osiedlowego przy 
ulicy Niepodległości 58 (os. „Chemik”). 
Ta część, według informacji uzyska-
nych w Urzędzie Miasta, będzie reali-
zowana po pozytywnym rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego. rg
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poprzedzające większe remonty klatek 
schodowych zaplanowane w później-
szym czasie. Jednym z takich elemen-
tów poprawiających estetykę klatek jest 
montaż wspólnych korytek przeznaczo-
nych dla instalacji multimedialnych na 
korytarzach. W ostatnim czasie takowe 
założone zostały przy ulicy Niepodle-
głości 30-32. Kilku operatorów multime-
dialnych niebawem przeniesie do nich 
swoje instalacje. Podobnie będzie to wy-
glądać przy Alei Młodych 11, a w dal-
szej kolejności w sąsiednich klatkach te-
go budynku - do numeru 15.

Przy Alei Młodych 12, na dachu bu-
dynku, prowadzony jest remont komi-
nów, który zwieńczy montaż nowych 
nasad kominowych.

Na dobre rozpoczynają się też co-
roczne przeglądy szczelno-
ści instalacji gazowej i wenty-
lacji w mieszkaniach budyn-
ków SSM. W listopadzie na-
leży spodziewać się kontro-
li przy Bohaterów Wester-
platte 4-12 oraz Alei Mło-
dych 1-15.

Osiedle
„Węzłowiec”

W ostatnich tygodniach 
osiedlowa administracja zleci-
ła remont kilku schodów pro-
wadzących do klatek scho-
dowych. Są w trakcie bądź 
niebawem mają się rozpo-
cząć prace przy adresach: 
Władysława Łokietka 16B, 
18, 20, 24, Władysława Jagiełły 2D, 
3B. Problemów związanych ze stanem 
technicznym kolejnych stopnic scho-
dowych do klatek lub schodów tereno-
wych jest w osiedlu „Węzłowiec” wię-
cej. Trzeba będzie zaplanować środ-
ki finansowe na ten cel i stopniowo 
wykonywać kolejne takie zadania re-
montowe.

W budynku przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 1 rozpoczyna się remont 
ostatniego segmentu balkonów - klat-
ki „C”.

Przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 30B, po kilkukrotnych sytuacjach, 
kiedy doszło do zatkania kanalizacji, 
zdecydowano o wymianie poziomu ka-
nalizacji w piwnicy. Rozpoczęły się co-
roczne przeglądy instalacji gazowej 
i wentylacji.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach sporo zadań re-

alizują zarówno firmy zewnętrzne, jak 
i osiedlowi konserwatorzy. W minio-

nych tygodniach między innymi:
- zakończono remont balkonów (14 

sztuk w 3 pionach balkonowych) oraz 
podestu stacji trafo - ul. Stawowa 11,

- wykonano kapitalny remont poszy-
cia dachowego - Wyzwolenia 8, 10, 
Pocztowa 10,

- zamontowano nowe słupy oświe-
tlenia ulicznego wraz z okablowaniem 
oraz przywrócono teren do właściwe-
go stanu - Przyjaźni 8-10/Kościel-
na 36F,

- uporządkowano teren po robotach 
ziemnych związanych z usunięciem 
awarii kanalizacji deszczowej - Wy-
zwolenia 10B,

- na skutek awarii wymieniono odci-
nek kanalizacji sanitarnej od budynku 

do studzienki - Stawowa 7,
- wykonano remont wejść do kla-

tek schodowych obejmujący stopni-
ce schodowe, podest, podpory za-
daszenia oraz balustrady - Przyjaź-
ni 46B i C.

- na wniosek mieszkańców zgłasza-
jących problemy z właściwym funkcjo-
nowaniem wentylacji mieszkań wy-
mieniono wentylatory na dachu - Wła-
dysława Sikorskiego 2A, Kościel-
na 36A.

Osiedle „Chemik”
Po miesiącach, gdy w osiedlu „Che-

mik” prowadzono w kilku miejscach 
większe roboty remontowe (dojazd 
pożarowy W. Wróblewskiego 59, 
droga dojazdowa i miejsca parkin-
gowe W. Wróblewskiego 61, usu-
wanie glonów Niepodległości 58), 
na przełomie września i październi-
ka poświęcono więcej uwagi mniej-
szym zadaniom do wykonania, bę-
dących nierzadko postulatami miesz-

kańców - jak choćby to: w rejonie 
pawilonu usługowo-handlowego przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 67 
wytyczono i wybrukowano chodnik, 
będący przedłużeniem już istniejące-
go, a prowadzącego od ciągu handlo-
wego w kierunku przystanku autobu-

sowego. W tym samym rejonie odre-
montowano niejako przy okazji scho-
dy terenowe, które niemal przed każ-
dą zimą a czasem i po trzeba było 
„poprawiać”.

W klatkach schodowych przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 61-63 
montowane są białe korytka, przezna-
czone docelowo na instalacje multi-
medialne.

We wrześniu i październiku ADM 
zleca również zadania, któ-
re dotyczą dachów. Po prze-
glądzie technicznym ustalo-
no, że do wymiany kwalifiku-
je się kilka klap włazowych na 
dachy, na przykład przy Al-
fonsa Zgrzebnioka 38A, 40 
czy Niepodległości 66E.

Osiedle „Bańgów”
Odwrotnie niż w „Chemi-

ku”, w „Bańgowie” ten okres 
to czas realizacji kilku istot-
nych zadań z planów remon-
towych. Niebawem oddany 
zostanie do użytku nowy, za-
budowany i zadaszony śmiet-
nik przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 25 - estetyką 

przypominający inne, budowane w tym 
osiedlu i w całej Spółdzielni na prze-
strzeni blisko 10 ostatnich lat. 

W rejonie budynku przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 67 kierowcy nie 
będą już narzekać na stan nawierzch-
ni drogi i miejsc postojowych. Stare, 
uszkodzone płyty ażurowe zastąpiła 
nowa nawierzchnia z kostki brukowej.

Kostkę wyłożono też na nowo mię-
dzy budynkami w rejonie Władysława 
Reymonta 48-50. Tu z kolei był pro-
blem uwidoczniający się po opadach 
deszczu a związany z gromadzeniem 
się wody deszczowej w jednym miej-
scu. Teren został wyprofilowany, co 
powinno sprawę rozwiązać.

Rozpoczęło się malowanie dwóch 
kolejnych klatek schodowych osiedla 
- przy ulicy Władysława Reymonta 
46 i 48. Wcześniej m.in. uporządkowa-
no instalacje teletechniczne poprzez 
montaż dodatkowych poziomych kory-
tek. rg

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

Remonty, ale nie tylko

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Węzłowiec”. ADM zleciła remont kilku  os. „Węzłowiec”. ADM zleciła remont kilku  
schodów - wejść do klatek - tu: Wł. Łokietka 24schodów - wejść do klatek - tu: Wł. Łokietka 24
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Im bliżej terminu wywózki wystawisz Im bliżej terminu wywózki wystawisz 
odpady wielkogabarytowe,odpady wielkogabarytowe,

tym krócej będziesz na to patrzećtym krócej będziesz na to patrzeć

HaHarmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń  rmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń  
w klatce schodowej, informacja w administracji, strona:w klatce schodowej, informacja w administracji, strona:

www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowewww.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Dbaj o SwojeDbaj o Swoje
Osiedle „Młodych”

- Aleja Młodych, segmenty „B” i „C” garaże - bohomazy na 
ścianach szczytowych.

Osiedle „Centrum”
- Powstańców, plac zabaw - skradziono kilka sztachet 

ogrodzenia.
Osiedle im. Juliana Tuwima

- W. Korfantego 9A - zniszczono II drzwi na korytarzu,
- Okrężna 13 - bazgroły na elewacji,
- H. Wróbla 7A - zdewastowano klamkę w drzwiach wej-

ściowych,
- H. Wróbla 2A - zniszczono drzwi piwniczne w ganku.

Osiedle „Michałkowice”
- Przyjaźni 42 - rozbito szybę w drzwiach wejściowych.

Osiedle „Chemik”
- Niepodległości 61H przejście w budynku - bazgroły na 

elewacji.
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Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

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

KAFELKOWANIE, remonty,
tel. 517 356 893

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

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

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

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 

NAGROBKI - mycie, sprzątanie, 
opieka. Profesjonalne odnawianie 
napisów z gwarancją, 

tel. 517 884 849

CZYSZCZENIE dywanów,wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne 
odplamianie, Siemianowice Śl., 

tel. 604 243 950

CHEMIA, matematyka, egzaminator 
maturalny, dojazd, tel. 609 313 635 

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

NETISERV usługi informatyczne. 
Komputery, strony www, telefonia 
VoIP, kamery IP. Naprawa, montaż, 
sprzedaż, dojazd do Klienta,  
www.netiserv.pl, 

tel. 694 709 425

RÓŻNE

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

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

MAM mieszkanie do wynajęcia - Mi-
chałkowice i garaż na ulicy Wróbla,  
 tel. 503 410 408

SPRZEDAM mieszkanie: 2 pokoje Ka-
towice, Wełnowiec-Józefowiec,  
 tel. 602 819 830

MIESZKANIE kupię,  tel. 509 954 191 

SPRZEDAM kawalerkę Osiedle Tuwi-
ma, 6 piętro/10, do odnowienia, kuch-
nia z oknem, c.o., winda, sprzedaż bez 
pośredników i firm podnajmujących, te-
lefon po 16.00,  tel. 666 859 331

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

SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we, 43 m2, M-3 i mieszkanie M-4 wła-
snościowe 53 m2 w Michałkowicach. 
Mieszkanie znajduje się w tym samym 
bloku,  tel. 501 323 454, 501 640 475

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe, 
49 m2, ul. Budryka 1,  tel. 601 456 321

SPRZEDAM mieszkanie: 3 pokoje 
Siemianowice Śl. - Michałkowice,  
 tel. 602 819 830

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

ZAMIENIĘ mieszkanie - spłacę zadłu-
żenie, dam odstępne,  
 tel. 509 954 191

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ do wynajęcia, os. Robotnicze, 
ul. Obrońców Warszawy,  
 tel. 506 998 706

GARAŻ do wynajęcia Korfantego przy 
Lasku,  tel. 512 861 630

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SPRZEDAM garaż z tyłu sklepu meta-
lowego, ul. Kapicy 16A, 
  tel. 791 252 310

OGŁASZAJ SIĘ 
W „MS”

NAPRAWDĘ WARTO
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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 rekreacyjne dla pań
18:00 - 20:00 Tenis stołowy 
18:30 - 20:00  Animal Flow. Trening z ciężarem własnego 

ciała. Siła, mobilność, koordynacja
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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Oszczędzaj  
c iep ło 

–  pamięta jąc  
o zapewnieniu 
prawidłowej 
wentylacji

SUDOKU 10/22 (Trudne)

8 7 5

3 1

2 4 1 6

7 1 4

7

3 6 7

3 4 5 8

5 1

6 9 3

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 8/22

5 4 1 2 8 3 7 6 9

3 9 6 4 7 1 5 2 8

8 7 2 5 6 9 1 3 4

1 5 4 3 9 7 6 8 2

2 6 7 8 1 4 3 9 5

9 3 8 6 5 2 4 7 1

7 8 9 1 3 5 2 4 6

4 1 3 9 2 6 8 5 7

6 2 5 7 4 8 9 1 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

Przypominamy,  że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać pocztą 

elektroniczną BEZPOŚREDNIE 
UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM
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Pora na grzyby
Sezon na grzyby w pełni. Fotogra-

fie rekordowych  okazów znalezionych 
w tym roku robią furorę w mediach spo-
łecznościowych. Jeśli mamy ich już pod 
dostatkiem, należy pomyśleć co z nimi 
zrobić w kuchni. Chociaż grzyby nie na-

leżą do specjalnie odżywczych i są cięż-
kostrawne - uwaga dla osób mających 
problemy z wątrobą czy układem pokar-
mowym - to są bezkonkurencyjne jeśli 
chodzi o ich walory smakowe.

Zupa grzybowa
Pęczek włoszczyzny (bez kapusty), 

0,5 kg grzybów, 4-5 ziemniaków, 2 ce-
bule, 2 łyżki tłuszczu, 1-2 łyżki mąki, 
sól, pieprz, 2-3 łyżki drobno posieka-
nej zielonej pietruszki. Ugotować wywar 
z włoszczyzny. Grzyby obrać, opłukać 
pokrajać na paski. Pokrojoną w kostkę 
cebulę przesmażyć na tłuszczu. Dodać 
grzyby i dusić pod przykryciem, często 
mieszając. Ziemniaki pokrojone w kost-
kę ugotować w wywarze, a gdy zmięk-
ną, połączyć z grzybami. Do zupy do-
dać śmietanę rozmieszaną z mąką, do-
prawić solą i pieprzem do smaku. Przed 
podaniem posypać zieloną pietruszką.

Sos ze świeżych grzybów
30 dag grzybów, 5 dag tłuszczu (naj-

lepiej masła lub oliwy), 1 łyżka mąki, 1/2 
szklanki śmietany, 1/2 szklanki mleka, sól, 
pieprz, 3 łyżki posiekanej natki pietrusz-
ki. Grzyby oczyścić, opłukać, pokrajać 
w drobną kostkę. Tłuszcz rozgrzać na pa-
telni, dodać cebulę, zeszklić. Dodać grzy-
by i dusić na wolnym ogniu, podlewając 
wodą w razie potrzeby. Gdy grzyby zmięk-
ną, zalać je mlekiem wymieszanym z mą-
ką, mieszając, doprowadzić do wrzenia. 
Wlać śmietanę, doprawić do smaku, po-
sypać zieloną pietruszką. Podawać do po-
traw z ziemniaków i gotowanych warzyw.

Kiszone prawdziwki lub kozaki
Na 1 kg kapeluszy grzybów 4 dag so-

li, 2 dag cukru, 5-10 dag cebuli, 2-3 listki 
laurowe, 1/2 łyżeczki ziaren pieprzu. Do 
kiszenia wybrać małe kapelusze, do 4 cm 
średnicy. Umyć, osuszyć i ułożyć w wypar-
zonym kamiennym garnku kapeluszami 
do góry. Każdą warstwę przesypać solą 
z cukrem, pokruszonymi listkami laurow-
ymi i pieprzem oraz przełożyć plasterka-
mi cebuli. Przykryć wygotowanym taler-
zykiem, docisnąć. Po kilku dniach, gdy 
grzyby opadną, uzupełnić je następną 
porcją. Naczynie przykryć gazą. Po zak-
waszeniu przechować w zimnej piwnicy 
lub w lodówce. Dla zwiększenia trwałości 
przetworu można gotową kiszonkę 
przełożyć do słoików i pasteryzować.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

MOJA KUCHNIA

Odpowiednią part-
nerką dla Barana to 
pani wesoła, lubią-
ca się bawić, umieją-

ca tańczyć, samodzielna. Dobrze, jeśli 
uprawia jakiś sport i świetnie prezentuje 
się w towarzystwie. Profesor Jung uwa-
ża, że dobrą parę stanowią Baran i Pa-
ni spod znaku Lwa.

Byk oczekuje 
od partnerki takich 
cech jak zaradność, 
oszczędność, gospo-

darność. Będzie zachwycony, jeśli jego 
dziewczyna dobrze gotuje i potrafi tanio 
przyrządzić obiad. Odpowiednią żoną dla 
Byka będzie pani spod znaku Byka.

Mężczyzna uro-
dzony pod tym zna-
kiem często zaska-
kuje kobiety. Raz 

podoba mu się dziewczyna z takimi, 
a raz przeciwnymi cechami charakte-
ru. Największą wagę przypisuje uro-
dzie partnerki. Lubi dziewczyny ory-
ginalne, zwracające na siebie uwagę.

Odpowiednią żo-
ną dla Raka będzie 
dziewczyna delikatna, 
subtelna, lubiąca mu-

zykę, poezję. Na pewno Pana Ra-
ka nie zainteresuje kobieta wulgar-
na, opowiadająca niewybredne kawa-
ły. Odpowiednią partnerką dla Raka 
będzie dziewczyna spod znaku Ryb.

Lew lubi kobiety re-
prezentacyjne, z któ-
rymi przyjemnie po-
kazać się w towarzy-

stwie. Modnie ubrana, ładna dziew-
czyna, która z uwagą słucha jego 
słów, może liczyć na zainteresowanie 
Lwa. Dobrą partnerką dla Lwa będzie 
Pani z pod znaku Wagi.

Mężczyzna urodzo-
ny pod znakiem Pan-
ny na pewno wybie-
rze żonę domatorkę, 

niemającą zbyt wysokich wymagań, lu-
biącą prace domowe, dbającą o męża 
i dzieci. Nie powinna mieć w stosunku 
do męża przesadnych wymagań. 

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Wagi 
cenisz u kobiety wa-
lory intelektualne, ale 

nie pozostajesz obojętny także na jej 
urodę i sposób eksponowania swoich 
wdzięków. Odpowiednią żoną dla Wa-
gi będzie kobieta spod znaku Bliźniąt.

Psycholog prof. 
Jung uważa, że naj-
odpowiedniejszą żoną 
dla Skorpiona będzie 

dziewczyna spod znaku Ryb. Oczywi-
ście pod warunkiem, że podobnie jak 
Skorpion odznaczać się będzie tem-
peramentem i będzie lubić seks.

Mężczyzna uro-
dzony pod zna-
kiem Strzelca szu-
ka w kobiecie przede 

wszystkim osoby, która będzie dzieliła 
z nim jego zainteresowania i pasje, np. 
lubić będzie przygotowania do podró-
ży, wycieczki, częste wyjazdy z domu.

Serce Koziorożca 
może zdobyć dziew-
czyna poważnie trak-
tująca życie. Ta-

ka, z którą może dążyć do realizacji 
wspólnie wytkniętego celu. Pamiętaj, 
że mężczyzna Koziorożec, nie będzie 
tolerować zdrady.

Odpowiednią part-
nerkę dla Pana Ry-
by będzie dziewczy-
na spod znaku Byka. 

Łączyć ich będzie miłość do dzie-
ci. To właśnie w takich małżeństwach 
wychowuje się kilkoro dzieci. Rzad-
ko w tych małżeństwach zdarzają się 
rozwody.

Pozbawiony wszel-
kich przesądów reli-
gijnych, towarzyskich, 
czy społecznych Pan 

Wodnik oczekuje od kobiety, podob-
nego podejścia do życia. Odpowiednią 
dla niego partnerką będzie dziewczy-
na urodzona pod tym samym znakiem.

Zodiak 
i kobiety
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J K L
W szkole Pani kazała dzieciom 

narysować swoich idoli. Przechodzi po 
klasie i widzi, że Jaś siedzi nad pustą 
kartką.

- Dlaczego nic nie rysujesz? - pyta.
- Przeciez narysowałem sprintera 

Usaina Bolta.

- To dlaczego kartka jest pusta?
- Bo Usain już pobiegł...

J K L

Jasio przynosi do domu torbę pełną 
jabłek. Mama pyta go:

- Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - pyta mama.
- No pewnie, przecież mnie gonił!

J K L
Zeflik pyta starego wędkarza:
- Jak tam, biorą?
- Paaanie, biorą, zawsze biorą, tylko 

nie dadzą się złapać!

J K L
Spotykają się dwie przyjaciółki:
- Dlaczego włożyłaś mini spódniczkę?
- Wolę żeby szef patrzył na moje no-

gi niż na ręce...

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Duża kromka: 8. Etyli-

na w baku; 9. Bytkowski o powierzch-
ni 20 ha; 10. Stalowe na dachach 
naszych bloków; 11. Japońska sz-
tuka walki; 12. Rola, grunt; 13. Zd-
rowa roślina; 14. Pokryta nią wan-
na; 16. Szlak, droga; 19. Podsta-
wa kolumny; 20. Ciemniejsza po ur-
lopie; 21. Opadają, gdy brak wiary; 
22. Centrum handlowe w Londynie; 
23. Dno kwiatowe; 28. Kłusak, szybki 
koń; 31. Smaczna z kremem; 32. Dys-
kryminacja rasowa; 33. Kolor naszych 
balkonów; 34. Duży szwindel; 35. Jest 
przeprowadzany o naszych balkon-
ach; 36. Firmament; 37. Hazardzista 
z „Fircyka w zalotach”.

PIONOWO: 1. Zabezpieczenie 
przetargowe; 2. Srebrzysty metal; 
3. Cichość serca; 4. Obecna pora roku; 
5. Załącznik; 6. Pokutnik; 7. Składnik 
benzyny; 14. Zakaz wywozu to-
warów; 15. Między Wogezami a Re-
nem. 17. Pulchne placki; 18. Zostały 
wymienione, które były zniszczone na 
naszych dachach; 24. Zawija do por-
tu; 25. Młody sokół; 26. Z lufą na łożu; 
27. Tworzą zarośla; 28. Pas płótna 
wzmacniający żagiel; 29. Składnik 
granitu; 30. Rozpuszczalnik i paliwo 
lotnicze.

Litery z pól dodatkowo ponumerow-
anych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
19. X. 2022 r. - na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redakc-
ja „Moja Spółdzielnia” – krzyżówka 
nr 10/2022. Nagrody za rozwiązaną 

krzyżówkę nr 9/2022 z hasłem – Czas 
grzybobraniaj, otrzymują: Helena 
Woźnica Reymonta 24, Stępińska 
Marta Szymanowskiego 6, Barbara 
Kubicz  Grunwaldzka 2c.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
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 wykorzystanie 
danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres 
e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w celu prze-
prowadzenia konkursu/krzyżówki, w tym publika-
cji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” imienia, 
nazwiska i miejsca zamieszkania wskazanego 
w nadesłanym rozwiązaniu) do jednorazowego 
losowania i publikacji jego wyniku w kolejnym wy-
daniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, 
wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane 
zwycięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Animal Flow w Domu Kultury „Chemik”Animal Flow w Domu Kultury „Chemik”
ZZapraszamy na bezpłatne treningi Animal Flow w bytkowskim Domu Kultury „Chemik”. W trakcie zajęć  

 organizatorzy będą zachęcać do wsparcia proponowanych akcji charytatywnych, m.in. Fundacji 
Śląskiego Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”.

Animal Flow to innowacyjny sys-
tem ćwiczeń z ciężarem własnego cia-
ła. W trakcie treningu poznajesz ruchy 
charakterystyczne dla systemu, które 
następnie możesz kreatywnie łączyć 
w nieskończenie wiele sekwencji ru-
chowych. Tak powstaje flow! Poprzez 
eksplorację przestrzeni. W kontakcie 
z podłogą. Z obciążeniem, które jest 
Ci dobrze znane. To świetny sposób 
na wzmocnienie ciała, poprawę mobil-
ności i koordynacji. To trening dla każ-
dego, kto lubi ruch lub chce zacząć się 
ruszać. To również świetne uzupełnie-
nie planu treningowego dla osób upra-
wiających inne dyscypliny sportowe 
(bieganie, sztuki walki, pływanie).

Zajęcia skierowane do osób:
- pełnoletnich,
- początkujących,
- lub znających podstawy Animal Flow.

Zajęcia prowadzi Certyfikowany In-
struktor Animal Flow, Kacper Drabik.

Zapraszamy w środy, godz. 18:30-
20:00, Dom Kultury „Chemik” w Sie-
mianowicach Śląskich, ul. Niepodle-
głości 51. Okres trwania wydarzenia: 
październik-grudzień 2022. Obowiąz-
kowe zapisy mailowe:

kacper.flows@gmail.com. 
W zgłoszeniu podaj swoje imię oraz 

datę kiedy się pojawisz. Więcej szcze-
gółów: 

linktr.ee/kacper.flows.
Ilość miejsc ograniczona! 

Jest gdzie kopać
Od samego początku, czyli 2013 

roku, na mocy porozumienia z Mia-
stem, treningi piłkarskie zachowują 
ciągłość przez cały rok. Kiedy przycho-
dzą chłodniejsze miesiące, dzieciaki 
mają możliwość ćwiczyć z piłką w sa-
lach gimnastycznych. W tym roku za-
jęcia odbywać się będą w ustalone dni 
i godziny w: Szkole Podstawowej nr 1 
(os. „Chemik”), Zespole Szkół Sporto-
wych (os. „Młodych”), Szkole Podsta-
wowej nr 16 (os. „Bańgów”) oraz Ze-

spole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych (Michałkowice). 

Zapisy? Otwarte
Uczestnictwo w zajęciach nie kosz-

tują nawet złotówki. Wystarczy przyjść 
z dzieckiem na jedno z zajęć i wypi-
sać odpowiednią deklarację, jaką mają 
przy sobie trenerzy. Należy pamiętać 
jednak o sztywno ustalonym przedzia-
le wiekowym 7-12 lat (funkcjonują dwie 
grupy podstawowe – 7-9 i 10-12 lat).

27 października (czwartek) od 16.00 
w Kompleksie Sportowym „Michał” w Mi-

chałkowicach - Międzyosiedlowy turniej 
dla dzieci grup młodszych, połączony 
z wręczeniem koszulek sportowych. 

Impreza w formie pikniku rodzinnego 
dedykowana jest dzieciom biorącym 
udział w programie „Piłka nożna w na-
szych osiedlach” i wpisuje się w jubile-
usz 65-lecia Spółdzielni. rg

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Treningi już pod dachemTreningi już pod dachem
KKapryśna pogoda we wrześniu spowodowała, że bezpłatne treningi pił-

karskie dla dzieci, organizowane przez Siemianowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową, wcześniej niż zwykle przeniesiono do sal gimnastycznych 
siemianowickich szkół.

- „Chemik”/„Tuwima” Szkoła Podstawowa nr 1,  
ul. Niepodległości 47 

 – poniedziałki
- 18.10-19.40 dzieci 7-9 lat  (grupa młodsza)

-„Węzłowiec”/„Młodych”, Zespół Szkół Sportowych 
(Budynek B),  ul. Mikołaja 3 

- wtorki
- 18.15-19.45 dzieci 10-12 lat  (grupa starsza)

- „Bańgów”, Szkoła Podstawowa nr 16,  
ul. K. Szymanowskiego 11  – środy

- 16.00-17.00 dzieci 7-9 lat  (grupa młodsza) 
- 17.00-18.00 dzieci 10-12 lat  (grupa starsza)

- „Michałkowice”, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych, ul. W. Budryka 2 – czwartki
- 17.00-18.00 dzieci 7-9 lat  (grupa młodsza)
- 18.00-19.00 dzieci 10-12 lat (grupa starsza)

Nowy harmonogram zajęć od października:

Zajęcia dodatkowe w tym okresie się nie odbywają.

fo
to

 a
rc

hi
w

um
fo

to
 a

rc
hi

w
um



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2022

Rokrocznie straż pożarna - także nasza w Siemianowicach Śląskich - uczestniczy w dziesiątkach interwencji zwią-
zanych z obecnością groźnego dla zdrowia, a nawet życia tlenku węgla w mieszkaniach, w tym w zabudowie wielo-
rodzinnej jak nasze osiedle!

CzadCzad
Mieszkaniowa konserwa i sprawność urządzeńMieszkaniowa konserwa i sprawność urządzeń
W ubiegłym sezonie jesienno-zimo-

wym, w okresie od 1 października 
do 30 kwietnia, siemianowicka Straż 
Pożarna odnotowała 67 interwencji 
w związku z podejrzeniem obecności 
tlenku węgla w mieszkaniu, w tym 39 
potwierdzonych przypadków. W wy-
niku tych zdarzeń 27 osób zostało 
poszkodowanych i odnotowano jeden 
przypadek śmiertelny (poza SSM). Nie 
jest więc tak, że to zagrożenie nie ist-
nieje, albo problem jest iluzoryczny. 

Trudny sezon - większe ryzyko 
Tlenek węgla (czad) wydobywa się 

z wadliwych lub źle użytkowanych 
urządzeń grzewczych oraz przewo-
dów kominowych. Jest gazem silnie 
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, 
lżejszym od powietrza, co powoduje, 
że łatwo się z nim miesza i w nim roz-
przestrzenia. Powstaje w wyniku nie-
pełnego spalania gazu spowodowane-
go brakiem odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnej w procesie spalania w wa-
dliwych palnikach - głównie w piecy-
kach gazowych. Wielu z nas czad ko-
jarzy wyłącznie ze starymi kamienica-
mi, w których znajdują się piece kaflo-
we. To usypia naszą czujność. Tak, 
tlenek węgla może również powstać 
w budynku spółdzielczym, gdzie „ka-
chloków” nie ma! 

Jesienią i zimą, gdy ograniczamy 
dostęp świeżego powietrza, w okre-
ślonych sytuacjach, jesteśmy bardziej 
narażeni na zaczadzenie aniżeli la-
tem. Mając na uwadze kwestię rosną-
cych cen surowców energetycznych, 
co przekłada się między innymi na 
koszt ogrzewania, mieszkańcy naj-
pewniej będą poszukiwać oszczęd-
ności. - Przypuszczam, że przy obec-
nych cenach energii cieplnej może-
my mieć sytuacje, kiedy lokatorzy, 
chcąc ograniczyć ubytki ciepła, bę-
dą doszczelniać drzwi, okna, zakle-
jać kratki wentylacyjne, nie będą wie-
trzyć mieszkań, w ten sposób zakłó-
cając prawidłową wentylację. Uwa-
żam, że mimo wszystko, zdrowie i ży-
cie jest cenniejsze niż ilość ciepła, za 
którą przyjdzie nam zapłacić i należy 
rozważnie podejść do sytuacji - prze-
strzega starszy kapitan Adam Koła-
kowski - zastępca Dowódcy Jednost-

ki Ratowniczo-Gaśniczej KMP Straży 
Pożarnej w Siemianowicach Śl.

Należy przestrzegać bezpieczeń-
stwa przy korzystaniu z urządzeń, 
które mogą emitować tlenek węgla, 
poddawać je okresowym kontrolom, 
sprawdzać instalacje, pilnować prze-
glądów technicznych, odpowiednio 
wietrzyć pomieszczenia, zapewniając 
dopływ świeżego powietrza, nawet 
w „zimne” miesiące oraz swobodny 
odpływ spalin. Istotne jest także mon-
towanie czujników, które monitorują 

stężenie tlenku węgla w pomieszcze-
niu. Kiedy przekroczony zostanie do-
puszczalny poziom, włącza się optycz-
na i akustyczna sygnalizacja alarmo-
wa. Właściwie zamontowana czujka 
powinna znajdować się na wysokości 
naszej twarzy i nie w sąsiedztwie krat-
ki wentylacyjnej. Nie należy mylić jej 
z czujką dymu, montowaną na suficie.

Stosując się do tych zaleceń i wska-
zówek możemy mieć przekonanie, że 
ryzyko zaczadzenia ograniczamy do 
minimum. rg
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Laureaci Zielonego Konkursu 2022 Laureaci Zielonego Konkursu 2022 
wyłonieni!wyłonieni!

OdOd blisko 30 lat „Zielony Konkurs”` propaguje ideę zakładania przydomowych ogródków i ukwiecania balko-
nów w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a zarazem docenia się w ten sposób wkład 

mieszkańców w upiększanie osiedli. Do grupy laureatów, z początkiem października, dołączyli kolejni spółdzielcy.

Po przerwie spowodowanej pande-
mią, powrócono do stacjonarnej for-
my spotkania z wyróżnionymi miesz-
kańcami. W okolicznościowym wyda-

rzeniu w siedzibie SSM, wzięło 
udział kilkoro - z siedmiu ogółem 
- wyłonionych laureatów z wszyst-
kich osiedli, którzy chętnie dzielili 
się swoimi przemyśleniami o pro-
wadzeniu kwietnego balkonu lub 
ogródka przy bloku.
O roślinach w miłej atmosferze

Mieszkanka opiekująca się wraz 
z sąsiadką-koleżanką ogródkiem 
przy ulicy Wyzwolenia opowie-
działa, że do założenia go doszło 
dosyć przypadkowo: - Była burza 
i w następstwie interwencji stra-
żaków rosnącą przy domu brzozę 
wycięto i został tylko pień. Na ten 
pień trafiła doniczka z kwiatami, 
a miesiąc czy dwa później wokoło 
tego był już mały ogródeczek. Bar-
dzo miło jest usiąść w nim wieczo-
rem, szczególnie latem. Zdarzy-
ło się, że sąsiedzi przynieśli nam coś 
do posadzenia, co jest miłe. Ogólnie 
odbiór tego co robimy jest pozytywny.

Mieszkaniec z ulicy Jana Pawła II 17 
zwrócił z kolei uwagę na to, że w je-
go bloku mieszka już tylko kilkoro star-
szych mieszkańców, a reszta to mło-
dzi. I niestety to widać również po bal-
konach, które są ubogie w kwiaty. Wy-
raził nadzieję, że choć młodsze pokole-
nie ma dziś mniej czasu i nie ma głowy 
do ukwiecania balkonów, to może za 
jakiś czas się to zmieni. 

Mieszkanka prowadząca balkon przy 
ulicy W. Wróblewskiego mówiła, że 
nie wszystkie balkony dają taką swo-
bodę, aby zrealizować każdy pomysł, 

który by się chciało, ale akurat balkon 
mieszkania, w którym mieszka na to 
pozwala i od kilkudziesięciu lat stara 
się go w różny sposób upiększać.

Od ośmiu lat ukwieca swój balkon 
laureatka z ulicy Niepodległości 59. 
- Co roku kombinuję co by tu posa-
dzić, w tym zdecydowałam się głów-
nie na pelargonie i surfinie. Kwia-
ty mam już na tyle bujne, że zwisają 
niemal u sąsiadów, na szczęście są 
w tym względzie wyrozumiali i im to 
nie przeszkadza.

W luźnej rozmowie laureaci w rozmo-
wie z przewodniczącym Rady Nadzor-
czej Wiesławem Jaźwcem i członkami 
Zarządu SSM - Jolantą Sobek, Kry-
styną Śliwiok i Markiem Grzybem, 
opowiadając o swojej pasji do roślin 
podkreślali, że powodzenie zależy od 
kilku czynników - począwszy od rodza-
ju sadzonek, od ziemi, w której się znaj-
dą, jak i nawożenia i podlewania. Stro-
na świata (budynku) też ma znacze-
nie ze względu na słońce. Ciekawost-
ką podzieliła się też jedna z miesz-
kanek, uchylając rąbka tajemnicy: by 
mieć piękne i bujne kwiaty balkonowe 
robi wyciąg ze skórki banana na bazie 
gorącej wody, która po ostygnięciu i od-
staniu dobę, służy jej do nawożenia ro-
ślin doniczkowych. Pocięte i wysuszo-
ne skórki banana też użyźniają glebę.

Nawiązując do prowadzenia 
przydomowego ogródka czy bal-
konu wspomniano też, że niestety 
dochodzi i do takich sytuacji, kiedy 
sąsiedzi nie bacząc na czyjąś pra-
cę, wyrzucają z okna czy balkonu 
różnego rodzaju odpady - od bute-
lek po niedopałki.

Upominki
Miłym akcentem spotkania by-

ło wręczenie finalistom Zielonego 
Konkursu przez przedstawicieli Ra-
dy Nadzorczej i Zarządu SSM upo-
minków - poradników ogrodniczych 
i słodkości. - Tym konkursem ho-
norujemy mieszkańców, przyczy-
niających się do poprawy este-
tyki naszych osiedli mieszkanio-
wych - podkreślali członkowie Za-
rządu SSM. - Ja także w imieniu 
Rady Nadzorczej chciałbym po-

dziękować Państwu za wkładany wysi-
łek w upiększanie naszego najbliższego 
otoczenia. To prawdziwa przyjemność 
chodzić po osiedlach i patrzeć na to, jak 
kolorowe i piękne potrafią być balkony, 
ogródki, doceniamy to - mówił przewod-
niczący Rady Nadzorczej, zwracając 
się do finalistów.

Indywidualnie gratulowano i zachę-
cano do dalszych wysiłków. Na koniec 
było też wspólne zdjęcie laureatów na 
pamiątkę - patrz: str. 1 - co jest naszą 
tradycją przy takich okazjach. rg

LAUREACI  
ZIELONEGO KONKURSU 2022:

Osiedle „Chemik”
Bożena Żur, ul. Niepodległości 59 (balkon)

Osiedle „Centrum”
Wanda Witaszczyk,  

ul. Jana Pawła II 17 (balkon)
Osiedle „Tuwima”

- Zenona Król, ul. ks. J. Kapicy 5 (balkon)
Osiedle „Michałkowice”

- Joanna Susek,  
ul. Wyzwolenia 10 (ogródek)

Osiedle „Młodych”
- Janina Skura, ul. Teatralna 3 (ogródek)

Osiedle „Węzłowiec”
- Andrzej Haberla,  

ul. W. Wróblewskiego 30A (balkon)
Osiedle „Bańgów”

- Stanisław Dąbrowski,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 (balkon)
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Niepodległości 59DNiepodległości 59D Walerego Wróblewskiego 30AWalerego Wróblewskiego 30A

Jana Pawła II 17Jana Pawła II 17 Wyzwolenia 10Wyzwolenia 10
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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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