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Kanalizacja to nie śmietnikKanalizacja to nie śmietnik

Jubileusz: gratulacje, Jubileusz: gratulacje, 
odznaczenia odznaczenia 
i i wspominkiwspominki

1616 grudnia, czyli niemal dokładnie 65 lat po tym, gdy miało 
miejsce spotkanie założycielskie Górniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej przy KWK „Siemianowice” – jednej z tych, z któ-
rych połączenia powstała Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa – w Domu Kultury „Chemik” odbyło się uroczyste po-
siedzenie Rady Nadzorczej, będące głównym punktem ob-
chodów jubileuszowych, najważniejszym, ale nie jedynym…  
 - czytaj od str. 2

Teatralna 1-3 Teatralna 1-3 
Kolejny budynek zmienił swój wygląd Kolejny budynek zmienił swój wygląd 

W reakcji na glony
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

Jubileusz: gratulacje, odznaczenia i wspominkiJubileusz: gratulacje, odznaczenia i wspominki
15,15, 16 i 19 grudnia to dni, na które przypadła kulminacja jubileuszu 65-lecia Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Zorganizowane w ten czas wydarzenia, jak i inne wcześniej inicjowane dla spółdzielców, 
stały się okazją do świętowania i wspominania.

Dla mieszkańców
Klimat jubileuszu można było poczuć 

już wcześniej podczas organizowa-
nych pod patronatem Spółdzielni róż-
nych wydarzeń. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się zorganizowany w trze-
ciej dekadzie listopada w Kręgielni „Re-
noma” Turniej Bowlingowy. Wcześniej, 
nie mniej pozytywnych emocji dostar-
czył z kolei w październiku turniej pił-
karski dla dzieci w Kompleksie Spor-
towym „Michał”. Grudniowy szachowy 
turniej mikołajkowy w Domu Kultury 
„Chemik” i wspólne kolędowanie rów-
nież wpisały się w to święto. 

Na łamach „Mojej Spółdzielni” odkurzy-
liśmy historię Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej od czasu jej powstania. 
Pokazaliśmy też na przestrzeni miesięcy 
ułamek procenta zgromadzonych  archi-

walnych fotografii zasobów SSM, a przez 
najbliższych kilka miesięcy będziemy 
jeszcze spoglądając w przyszłość nawią-
zywać do minionych wydarzeń.

Dla pracowników, działaczy 
społecznych, współpracowników
65 lat to rzeczywiście kawał historii. 

Przez te lata w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej pracowało i pra-
cuje nadal wiele osób, które na swoim 
odcinku pracy dołożyły swoją mniejszą 
albo większą cegiełkę do tego, jak dzisiaj 
wygląda i funkcjonuje nasza Spółdziel-
nia, tak z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Nic 
samo się nie zrobiło, nic samo się nie za-
łatwiło… Nie da się osiągać dobrych wy-
ników gospodarczych, systematycznie 
utrzymywać lub podnosić poziom za-
dowolenia mieszkańców - spółdzielców 
bez uczciwej i rzetelnej współpracy z róż-
nymi instytucjami, firmami zewnętrzny-
mi – wykonawcami usług. Nieocenioną 
pomocą od wielu, wielu lat służą Rady 
Osiedlowe. Gremia złożone ze społecz-
ników nieraz wsparły swoją pomocą Za-
rząd SSM. Niejeden pomysł na inwesty-
cje lub rozwiązanie jakiegoś skompliko-
wanego problemu pojawił się właśnie 
podczas dyskusji w Radach Osiedla.

Dlatego jak zwykle bywa to podczas 
okrągłych rocznic, doceniane są osoby, 
które przyczyniły się do tego, co widzimy 

 Wśród zaproszonych m.in.: byli prezesi   Wśród zaproszonych m.in.: byli prezesi  
Stanisław Kowarczyk, Zbigniew Lekston  Stanisław Kowarczyk, Zbigniew Lekston  

i były wiceprezes SSM Marian Odczyki były wiceprezes SSM Marian Odczyk

ciąg dalszy na str. 4
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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. 10:00-17:00
wtorki, środy: godz. 10:00-14:30
piątki: godz. 8:00-12:30

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

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

Poza godzinami pracy zarówno Spółdzielni, jak i Pogotowia Technicznego w sprawach Poza godzinami pracy zarówno Spółdzielni, jak i Pogotowia Technicznego w sprawach 
awaryjnych kontaktujemy się z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 220-01-80awaryjnych kontaktujemy się z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 220-01-80

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
Barbara Henel, Zbigniew Rogoź*

zapraszają NA DYŻUR wszystkich P.T. Mieszkańców
6 lutego 2023 r. od 16:30 do 17:30

w siedziebie SSM pok. 50  

tel. 32 609-14-00
Z kolei 6 marca 2023 r. dyżurować będą  

Andrzej Jagiełło, Wiesław Jaźwiec*
*skład osobowy może ulec zmianie 

Z żalem zawiadamiamy,  że w grudniu zmarło  
dwoje działaczy społecznych,  

członków Rad Osiedlowych SSM

Teresa Woźniak, 
działająca w Radzie Osiedla „Centrum” od lat 90. 

Bolesław Zabawa 
związany z Radą Osiedla „Tuwima” od 2008 roku.

Aktywnie uczestniczyli w życiu osiedli, reprezentując mieszkańców
na comiesięcznych, lokalnych zebraniach RO

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 1600-1700 w sali kon-
ferencyjnej RO przy administracji (ul. 
ks. Kapicy)

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek miesią-

ca w godzinach 1600-1700 (siedziba ad-
ministracji)

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

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

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
od 1600 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca przed 

lub w trakcie zebrania - zebranie od 
1700 w sali konferencyjnej RO przy ad-
ministracji (ul. Wł. Reymonta)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

1600-1700 (siedziba administracji).

Dyżury członków Rad Osiedli

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 8; sobota 80000-20-200000; niedziela 8; niedziela 80000-20-200000
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dzisiaj. Temu między innymi służyły trzy 
grudniowe okolicznościowe spotkania. Jak 
również temu, by znowu, albo spotkać się 
po latach, albo lepiej się poznać, czy mile 
spędzić czas w sympatycznym gronie.

Trzy odsłony
Ze względów organizacyjnych ob-

chody jubileuszowe, zamiast jed-
nej dużej imprezy, podzielono na trzy 

mniejsze wydarzenia z centralną czę-
ścią 16 grudnia w Domu Kultury „Che-
mik” dla pracowników i zaproszonych 
gości oraz dwa pozostałe - dla działa-
czy społecznych, a także byłych pra-
cowników Spółdzielni, zorganizowa-
ne w spółdzielczej Kręgielni „Renoma” 
i w „Chemiku”.

Główna część obchodów miała for-
mę uroczystego posiedzenia Rady 
Nadzorczej z udziałem zaproszonych 
gości. Wśród przybyłych był m.in. Ra-
fał Przeczek - zastępca Prezesa Zarzą-
du Regionalnego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych w Ka-

towicach, reprezentujący również Kra-
jową Radę Spółdzielczą, przedstawicie-
le zaprzyjaźnionych spółdzielni miesz-
kaniowych, m.in. Katowickiej SM, Cho-
rzowskiej SM czy Świętochłowickiej 
SM, Urzędu Miasta w osobie Elżbie-

ty Nieszporek - Pełnomocnika Prezy-
denta Miasta ds. Organizacji Pozarzą-
dowych, czy innych instytucji współ-
pracujących z SSM. Gośćmi honorowy-

mi byli dawni prezesi Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i - jakby nie 

było – ojcowie Spółdzielni w kształ-
cie jaki znamy - Stanisław Kowarczyk 
i Zbigniew Lekston.

Otwarcia posiedzenia, po uroczystym 
wprowadzeniu sztandaru Spółdziel-
ni i wysłuchaniu hymnu spółdzielczo-
ści dokonał Wiesław Jaźwiec - prze-
wodniczący Rady Nadzorczej SSM. Kilka 
słów do zebranych powiedziała również 

Jolanta Sobek - prezes Zarządu SSM, 
dziękując gościom za przybycie, nawią-
zując też m.in. do historii Spółdziel-
ni. W dalszej części wydarzenia odczy-
tano listy gratulacyjne. W liście sygno-
wanym przez Mieczysława Grodzkie-
go - przewodniczącego Krajowej Rady 
Spółdzielczej i Rafała Przeczka - człon-
ka Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej napisano m.in.: - 65 
lat Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej to istotna część rozwoju Siemia-
nowic Śląskich. W tym czasie Spółdziel-
nia ukształtowała architektoniczną struk-
turę miasta wznosząc nowoczesne do-

my oraz równolegle budując drogi, chod-
niki, parkingi i miejsca postojowe, skle-
py i lokale usługowe, szkoły i przedszko-
la, place zabaw i boiska sportowe, dba-
jąc o rozwój terenów zielonych, co uczy-
niło miasto piękniejszym i bardziej przy-
jaznym dla jego mieszkańców. Miesz-
kańcom spółdzielczych zasobów stwo-
rzyła warunki dostępu do kultury, spor-
tu, oświaty i wypoczynku poprzez ofer-
tę programową w postaci konkursów, fe-
stynów i turniejów sportowych. Zbudo-
wała wielofunkcyjne środowisko, w któ-

Jubileusz: gratulacje, odznaczenia i wspominki

Wręczano medale i odznaki…Wręczano medale i odznaki…

Były listy gratulacyjne, m.in. Prezyden-Były listy gratulacyjne, m.in. Prezyden-
ta Miasta, tu od lewej: Jolanta Sobek, Wie-ta Miasta, tu od lewej: Jolanta Sobek, Wie-

sław Jaźwiec, Elżbieta Nieszporeksław Jaźwiec, Elżbieta Nieszporek

15.12.2022 r. 
Medale „Zasłużony dla rozwoju Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej” otrzymali członkowie Rad Osiedli:
Złoty: Jan Dudek, Wiesław Gola
Srebrny: Dariusz Bochenek, Mieczysław Hojda, Bogdan Seweryn
Brązowy: Andrzej Chyliński, Tadeusz Dudek, Barbara Florek, Adam Górecki, Klau-

diusz Kowolik, Ewa Ozner, Mikołaj Wajda, Andrzej Waldera, Leszek Wielogórski

Odznaki „Zasłużony dla  Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” 
otrzymali:

Dariusz Bachowski, Wioleta Bednarek, Wojciech Chlebek, Bogumiła Drela, Da-
riusz Dullek, Michał Franke, Grzegorz Jabłoński, Jolanta Jeziorska, Krzysztof Kita, 
Jolanta Kowal, Dagmara Lendzik, Dorota Łącka, Katarzyna Majnusz, Alicja Mie-
dza, Barbara Miendła, Grzegorz Mucha, Katarzyna Musialska, Emilia Orzeł, Mał-
gorzata Osadnik, Beata Prejs, Marek Ryborz, Joanna Sieja, Karolina Sikora, Be-
ata Sissel, Barbara Świtała, Dariusz Wachowiak, Beata Woźnica, Maria Wszołek

16.12.2022 r. członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy SSM otrzyma-
li następujące medale i odznaki:

Medale „Zasłużony dla rozwoju Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej” otrzymali:

Złoty: Zbigniew Jarosz
Srebrny: Barbara Henel, Jerzy Kurzawa, Joanna Baranowicz-Pluskwik
Brązowy: Bronisław Breguła, Stefania Dziura-Lattka, Andrzej Jagiełło, Maria 
Lech, Piotr Majnusz, Zbigniew Rogoż, Wanda Stolarczyk

ciąg dalszy ze str. 2
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rym bezpiecznie się mieszka, wypoczywa 
i realizuje swoje życiowe pasje. Sprawne 
zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, 
rzetelna i wyczerpująca informacja, do-
bra komunikacja z mieszkańcami, przej-
rzystość i transparentność w działaniu 
powodują, że Spółdzielnia cie-
szy się uznaniem i dobrą opinią 
w środowisku.

Okolicznościowy list gratu-
lacyjny Regionalnego Związ-
ku Spółdzielczości Mieszka-
niowej w Katowicach publi-
kujemy w całości na stronie 
2. Parę słów do spółdzielców 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej skierował Ra-
fał Piech - Prezydent Siemia-
nowic Śląskich, którego pod-
czas wydarzenia reprezento-
wała Elżbieta Nieszporek: - Ju-
bileusz 65-lecia Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
obchodzi jako jedna z najbardziej zna-
czących spółdzielni w regionie, a także 
w całym polskim ruchu spółdzielczym. 
Aktualny wizerunek miasta, to w ogrom-
nej mierze zasługa Spółdzielni, która 
przez te wszystkie lata wykazywała dba-
łość zarówno o funkcjonalność, jak i es-
tetykę wznoszonych budynków, która 
zbudowała nie tylko domy i osiedla, ale 
też tworzyła wielofunkcyjne środowisko, 
gdzie bezpiecznie się mieszka.

Wypełniając swoją misję zaspokajania 
jednej z podstawowych ludzkich potrzeb, 
jaką jest dach nad głową, zapewniając 
go aż połowie mieszkańcom Siemianowic 
Śląskich, Spółdzielnia zasługuje na szcze-
gólny szacunek. Wyrażam także uznanie 
dla Państwa działań w obszarze kultury, 
sportu i rekreacji, budujących dobrosą-
siedzkie relacje pomiędzy mieszkańcami, 
umacniających ich poczucie wspólnoty.

Dodajmy jeszcze, że oprócz prezen-
towanych tu listów gratulacyjnych do 

Spółdzielni wpłynęło kilkanaście oko-
licznościowych adresów.

Ważną częścią wydarzenia było uho-
norowanie okolicznościowymi meda-
lami i odznakami pracowników i dzia-
łaczy spółdzielczych, przyznanych 

uchwałami Rady Nadzorczej Otrzymały 
je osoby, które systematycznie, aktywnie 
i w znaczący sposób przyczyniają się do 
rozwoju spółdzielczości oraz pozytywne 
kształtują wizerunek SSM w środowisku 
lokalnym lub aktywnie wspierają SSM 

w realizacji jej zadań statutowych udzie-
lając się z zaangażowaniem w pracę.

Na koniec oficjalnej części obchodów 
uczczono symboliczną minutą ciszy 
pamięć kilkudziesięciu pracowników 
i działaczy społecznych związanych 
z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszka-

niową, którzy zmarli w minionych pię-
ciu latach - w ten sposób przy każdym 
kolejnym jubileuszu upamiętnia się lu-
dzi pracujących i działających w obrę-
bie tej spółdzielczej wspólnoty.

Oficjalną część obchodów zakończy-
ło odprowadzenie spółdziel-
czego sztandaru, zaś później 
przyszła pora na wspominki, 
oglądanie wystawy archiwal-
nych fotografii. 

Z widokiem w przyszłość
2022 był dla Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej ro-
kiem wyjątkowym. Choć pod-
czas obchodów wypowiedzia-
no wiele życzliwych słów pod 
adresem Spółdzielni, docenio-
no ją za skuteczne działania, to 
nie można, nie da się tak po pro-
stu spocząć na laurach. Wyzwań 
bowiem, przed którymi stoi – 
w obliczu coraz bardziej starze-

jących się zasobów spółdzielczych – jest 
wciąż dużo i we wszystkich osiedlach. Nie 
bez znaczenia są też takie zagadnienia jak 
inflacja, wojna za wschodnią granicą, cza-
sem trudno wytłumaczalne decyzje rzą-
dzących, mające wpływ na portfele spół-

dzielców, budzące niepewność i stwarza-
jące dodatkowe wyzwania w działalności 
Spółdzielni. Oby za 5 lat było równie do-
niośle, a do tego czasu, by udało się spro-
stać wszystkim problemom.

tekst Rafał Grzywocz,  
zdjęcia Romuald Drynda

Wydarzeniom towarzyszyła wystawa  Wydarzeniom towarzyszyła wystawa  
archiwalnych fotografii ludzi i miejsc SSMarchiwalnych fotografii ludzi i miejsc SSM

Medale „Zasłużony dla rozwoju Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej” otrzymali:

Złoty: Jolanta Sobek, Marek Greiner
Srebrny: Edyta Bratek, Małgorzata Folta, Marek Grzyb, Ewa Luty, Iwona Sprot, 

Krystyna Śliwiok
Brązowy: Agata Jasińska, Jerzy Kaczyca, Grażyna Kozłowska-Konieczny, Graży-

na Krulikowska, Halina Napora, Aleksandra Pradelok-Chlebek, Tadeusz Prejs, Be-
ata Raport, Piotr Raport

Po wypowiedziach w listopadowym 
oraz grudniowym wydaniu „MS” prze-
wodniczących Rad Osiedli z „Tuwi-
ma”, „Centrum”, „Węzłowiec”, „Bańgów” 
i „Chemik”, w bieżącym numerze odda-
jemy głos dwóm ostatnim.

Osiedle „Młodych”
Jerzy Kurzawa - przewodniczący RO: 

- Tematyka ostatnich posiedzeń Rady 
Osiedla dotyczyła głównie wykonania 
planu remontów za 2022 rok z fundu-
szu podstawowego oraz projektu pla-
nu remontów na rok 2023, a także „Ak-
cji Zima”. Przyjęty w 2022 roku plan re-
montów uległ korekcie. Miniony rok był 
trudny, ponieważ rosnące ceny towarów, 

usług budowlanych i inflacja ograniczały 
możliwości remontowe. Wzrost kosztów 
usług miał zdecydowany wpływ na ilość 
wykonanych remontów. Skutkiem te-
go konieczne były przesunięcia robót na 
2023 rok, a mianowicie remont:

- balkonów od strony północnej i połu-
dniowej przy ul ZHP 7,

- instalacji deszczowej przy ZHP 7, 
który jest w trakcie i zakończy się 
w tym roku,

- kominów wraz z likwidacją nasad ty-
pu TPG przy Alei Młodych 8 i 12.

Pozostałe zadania remontowe, któ-
rych realizacji pilnowała administracja 

Głos Rady Osiedli - cz. 3
Tematyka ostatnich posiedzeń Rad Osiedli to podsumowania tego, co 

w życiu Spółdzielni wydarzyło się w minionych miesiącach. To również, 
a może przede wszystkim, okres omawiania, analizowania i w końcu za-
twierdzania propozycji, jakie mogą czy wręcz musiały zostać ujęte w pla-
nach remontowych na 2023 rok. Wzięto pod uwagę długoterminowe pro-
gramy robót, z uwzględnieniem rosnących kosztów materiałów oraz usług.

ciąg dalszy na str. 6
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osiedlowa wykonywane były zgodnie 
z planem. W perspektywie 2023 roku 
będą więc kontynuowane niezrealizo-
wane zamierzenia i plany z 2022 roku, 
a także szereg innych prac, nad którymi 
dyskutowaliśmy wspólnie z administra-
cją na posiedzeniach Rady Osiedla po-
święconym planom tegorocznym. Na-
leży spodziewać się dużych prac re-
montowych na elewacjach budynków 
ZHP 1-2 i 3-6, malowanie kla-
tek schodowych przy Alei 
Młodych 11-15 i Niepodle-
głości 30, 32 czy prac zwią-
zanych z instalacją odgromo-
wą budynków przy kilku ad-
resach.

Poza omawianiem spraw 
związanych z bieżącymi re-
montami, Rada Osiedla wy-
konywała swoje obowiązki na 
bieżąco w zakresie m.in.:

- okresowych przeglądów 
Osiedla pod kątem przygoto-
wania do zimy, utrzymania czy-
stości i porządku w Osiedlu,

- kontroli realizacji wniosków podję-
tych w czerwcu minionego roku przez 
zebranie osiedlowe Członków SSM.

W perspektywie…
Myślę, że warto tu również powie-

dzieć o zamierzeniach, jakie w dłuższej 
perspektywie, w najbliższych latach 
należałoby podjąć, a które często na 
Radzie Osiedla są podnoszone i wyni-
kają z rozmów i obserwacji mieszkań-
ców. Nadal będziemy dążyć do po-
prawy bezpieczeństwa w naszym osie-
dlu poprzez kompleksowy monitoring 
parkingów. W planach perspektywicz-
nych, w miarę posiadanych środków 
finansowych, mamy remonty chodni-
ków i wymianę wodomierzy na elektro-
niczne ze zdalnym odczytem.

Takim tematem, który cały czas jest 
otwarty to podjęcie większych prac 
w zakresie podniesienia bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego w rejonie 
budynków przy ulicach Teatralnej, 
ZHP i Jana Stęślickiego. Ze względu 
na uzbrojenie terenu nie jest to proste 
do wykonania, a co za tym idzie koszt 
wykonania pracy będzie wysoki, więc 
temat należałoby podjąć przy współ-
pracy z Urzędem Miasta.

O Budżecie Obywatelskim
Starając się odpowiadać na potrze-

by mieszkańców, z inicjatywy Rady 
Osiedla rokrocznie staramy się przy-
gotować projekt obywatelski składany 
w Urzędzie Miasta w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, obejmujący zadania, 

które mogłyby być sfinansowane ze 
środków innych niż nasze „czynszowe” 
wpłaty. Te potrzeby są różne - od ko-
lejnego miejsca do wypoczynku, przez 

poprawę bezpieczeństwa osiedla po-
przez montaż kamer, remont chodni-
ków czy zminimalizowanie „komunika-
cyjnego chaosu”, jaki powstaje w rejo-
nie ulicy Józefa Skrzeka i Pawła Wój-

cika w godzinach szczytowych dowo-
zu i odbioru dzieci ze szkoły a także wy-
jazdów i przyjazdów z pracy. 

Są to przedsięwzięcia które pozwoliły-
by na poprawę warunków naszego ży-
cia, a jednocześnie obniżyłyby koszty, ja-
kie musielibyśmy jako mieszkańcy po-
nieść, aby zrealizować wspomniane za-
dania z funduszy remontowych. Nieste-
ty, nad czym ubolewamy, proponowany 
przez nas projekt nie uzyskał wystarcza-
jącej ilości głosów mieszkańców w ostat-
niej edycji Budżetu Obywatelskiego, 
ustępując miejsca głównie projektom 
szkolnym. Kolejny rok z rzędu brakło nie-
wiele. Dlatego w tym roku prawdopo-
dobnie jeszcze raz spróbujemy inicja-
tywę przedstawić w formie propozycji 
w Budżecie Obywatelskim wspomnia-
ne wyżej propozycje lub nieco zmodyfi-
kowane. Nad tym będziemy jeszcze dys-
kutować. W ostatnim roku na ten pro-
jekt zagłosowało ponad 360 mieszkań-
ców. Chcąc „mieć to” musimy bardziej się 
zmobilizować podczas głosowania.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek - przewodniczą-

cy RO: - To co dzieje się na rynku cen 
usług, materiałów jest nieprzewidywal-
ne, w związku z tym planować prace 
dziś należy z dużą ostrożnością. I tak też 
podeszliśmy wspólnie z administracją 
do planu remontów na 2023 rok. Robi-
my to co zostało rozpoczęte, realizujemy 
co konieczne i czekamy co będzie dalej, 
bo budżet jakim dysponujemy nie jest 

nieograniczony. W ten sposób najkró-
cej można podsumować co ustaliliśmy 
wspólnie jako Rada Osiedla i administra-
cja mając na względzie obecne warunki.

Na ostatnich posiedzeniach Rady Osie-
dla omawialiśmy między innymi te spra-
wy. Ubolewamy nad dachami, których 
przybywa do wykonania lawinowo. Ro-
boty dekarskie były wykonywane w ze-
szłym roku i w tym także mamy kilka za-
planowanych dachów, między innymi 

przy ulicy Władysława Ander-
sa 4A, B, Przyjaźni 8 czy re-
mont kominów budynku przy 
Stawowej 6. Potrzeb jest więcej.

Pewne priorytety musie-
liśmy sobie ustalić. Umówi-
liśmy się wspólnie z admini-
stracją, że robimy w pierwszej 
kolejności to, co zagraża bez-
pieczeństwu - mam tu na my-
śli remont kolejnych dotknię-
tych zębem czasu schodów 
do klatek schodowych wraz 
z poręczami. Takie prace bę-
dą kontynuowane przy kolej-
nych adresach ulicy Przyjaź-

ni. Jak również montaż zabezpieczeń 
okien w klatkach schodowych - tako-
we pojawią się przy ulicy Wyzwole-
nia 8A, B.

Mieszkańców to pewnie zainteresuje: to 
nie jest tak, że zaniechaliśmy realizacji wy-
konania skweru wypoczynkowego w re-
jonie ulicy Przyjaźni 24-26/Kościelnej 
34, tylko w obecnej sytuacji cenotwór-
czej trudno jest cokolwiek przewidzieć. 
W związku z powyższym oraz tym, że bra-
kło głosów w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2023 na projekt, w którym prze-
widziano między innymi rewitalizację te-
go terenu, będziemy starali się, by ten ob-
szar jakoś zagospodarować, ale na pewno 
nie z takim rozmachem i na ten moment 
w bliżej nieokreślonym terminie. 

Chcę o jeszcze jednej sprawie powie-
dzieć, a mianowicie o Spotkaniu z Miko-
łajem dla dzieci w Michałkowicach. Rada 
Osiedla nie zdecydowała się na organiza-
cję imprezy kolejny raz z rzędu. Najpierw 
organizację takiego wydarzenia de facto 
ograniczyła sytuacja epidemiczna w kraju 
i obostrzenia, a w minionym roku takim 
negatywnym czynnikiem był brak dosta-
tecznych środków finansowych, bo w du-
żej mierze opieraliśmy organizację na hoj-
ności tzw. sponsorów. Osobiście uważam, 
że takiej tradycji nie można zatracić, bo to 
bodaj 40 lat trwa, ale jak się wydaje w dzi-
siejszej sytuacji ekonomicznej coraz trud-
niej jest pozyskać sponsorów i jeśli nic się 
nie zmieni, trzeba będzie zastanowić się 
nad nową formułą imprezy.  rg

ciąg dalszy ze str. 5

Głos Rady…
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Kanalizacja to nie śmietnik
Chyba trochę nieświadomie spuszczamy w toalecie rzeczy, które mogą nam przysporzyć niemałych kłopotów. 

Nam, sąsiadom albo nawet zamieszkałym przy całej ulicy. W niejednym mieszkaniu muszlę klozetową traktuje 
się niemal jak drugi kubeł na odpady…

Tego nie lubi
Doskonale zdajemy sobie sprawę, 

w jakim celu stworzona została toaleta. 
A jednak nieraz traktujemy ją jako miej-
sce pozbywania się niechcianych odpa-
dów. Takich, których nie chcemy mieć 
w domowym koszu z różnych powo-
dów. Przeważnie chodzi o nieprzyjem-
ny zapach, jakich są źródłem czy o kło-
potliwe odpady poremontowe.

Czasem machamy ręką na sytuację, 
gdy coś nam do muszli klozetowej - 
bo i tak się zdarza - wpadnie przypad-
kowo. Nie trzeba daleko szukać, wy-
starczą przykłady z ostatniego okre-
su międzyświątecznego w zasobach 
SSM. Nakrętka słoika, która prawdo-
podobnie przypadkiem wpadła do 
muszli klozetowej przy wylewaniu 
resztek jedzenia w mieszkaniu jednej 
z klatek schodowych ulicy Wojciecha 
Korfantego i została spuszczona, jak 
się wydawało, w otchłań, w połącze-
niu z innymi odpadami spowodowa-
ła zator i zatkanie pionu kanalizacyj-
nego w budynku z wszystkimi tego 
konsekwencjami. Często nie wycią-
gamy tego co wpadnie przez nieuwa-
gę - spuszczamy to strumieniem wo-
dy, bo się po prostu brzydzimy się-
gnąć. To, że raz czy drugi postępując 
w ten sposób obyło się bez awaryjnej 
sytuacji, nie znaczy, że po raz trzeci 
materiał nie utknie gdzieś w rurze ka-
nalizacyjnej między piętrami czy da-
lej - w przyłączu kanalizacyjnym, łą-
czącym budynek ze studzienką kana-
lizacyjną.

Zalania fekaliami mieszkań, piwnic to 
nie są sytuacje, które moglibyśmy ko-
jarzyć wyłącznie ze starym budownic-
twem i tamtejszymi sieciami. W osie-
dlach spółdzielczych niejednokrotnie 
dochodziło do takich nieprzyjemnych 
zdarzeń, nawet przy stosunkowo no-
wej instalacji czy sieci kanalizacyjnej. 
Pracownicy pogotowia kanalizacyjne-
go, potocznie zwanego WUKO, na ba-
zie własnych obserwacji, doświadczeń 
wskazują najczęstsze przyczyny zaty-
kania się kanalizacji. Część z nich mo-
że wydać się zaskakująca… Do takich 
należą:

- środki do higieny osobistej: pielu-
chy, podpaski, tampony. To odpady hi-
gieniczne nie rozpadające i kurczące 
się pod wpływem wody jak papier toa-
letowy, a bywa wręcz odwrotnie - wsią-
kające wodę i pęczniejące, co prowadzi 
do zatkania spływu, 

- materiały budowlane. Farba, tynki, 
cement. Trafiają do muszli zazwyczaj 
wtedy, gdy robimy mały remont, poje-
dyncze zadanie, odświeżenie. Tutaj ła-
two o zator rury – chemikalia z niektó-
rych farb w kontakcie z wodą potrafią 
się zbrylić lub skrystalizować, a zmie-
szane piasek, klej do kafelek lub fuga 
mogą osiąść w najniższym punkcie in-
stalacji w formie trudno usuwalnego 
osadu

- zużyte oleje i tłuszcze. Pozostały po 
smażeniu olej zastyga pod wpływem 
zimnej wody, osadzając się na ścia-
nach rury, zmniejsza tym samym prze-
pływ ścieków. Rozsądniejszym rozwią-
zaniem jest wlanie go do słoika, zakrę-
cenie i wyrzucenie do śmieci zmiesza-
nych,

- szmaty. Spuszczenie brudnej wody 
po myciu wraz ze szmatą szybko potra-
fi doprowadzić do zatkania.

Ratowanie sytuacji
Gdy zorientujemy się po fakcie, że 

to co wyrzuciliśmy do muszli kloze-
towej spowodowało zator, bo woda 
stoi i nie spływa, warto mieć pod rę-
ką przepychacz sanitarny spełniają-
cy rolę pompy ssąco-tłoczącej, wy-
twarzającej naprzemienne ciśnienie. 
Ten problem wydaje się jeszcze naj-
prostszy do rozwiązania, bo zatkana 
została stosunkowo łatwo dostępna 
wewnętrzna sieć na poziomie miesz-
kania, za którą odpowiedzialny jest 

mieszkaniec. Im dalej, tym trudniej. 
Gdy zator ma miejsce w pionie kanali-
zacyjnym, Spółdzielnia odpowiedzial-
na za tę część instalacji różnymi spo-
sobami stara się go udrożnić. W kry-
tycznych przypadkach pozostaje ku-
cie w mieszkaniu i wymiana odcinka 
kanalizacji. Zatory na przykanaliku sa-
nitarnym, za pomocą którego odpro-
wadzane są nieczystości z budynku do 
głównej sieci kanalizacyjnej również 
się zdarzają. Spółdzielnia wzywa wów-

czas do pomocy pogotowie kanaliza-
cyjne. W ramach WUKO podejmowa-
ne są działania związane z czyszcze-
niem ciśnieniowym rur kanalizacyj-
nych przy pomocy pompy tłoczącej.

Użytkowanie muszli klozetowej tylko 
w takim celu, dla jakiego została wy-
myślona, a nie robienie z niej drugiego 
śmietnika z „automatycznym odbiera-
niem odpadów”, pozwoli nam uniknąć 
kłopotu, oszczędzi nerwów i pienię-
dzy własnych i spółdzielczych „czyn-
szowych”. Zlecone bowiem przez Spół-
dzielnię firmie zadania udrażniania ka-
nalizacji też każdorazowo kosztują.

Najlepiej trzymać się zasady, że do 
toalety trafia tylko to co przeszło przez 
układ pokarmowy plus ewentualnie 
papier toaletowy. Pamiętajmy też, że 
prace przy zatkanych ciągach kanali-
zacyjnych nie należą do przyjemnych 
– oszczędźmy tej wątpliwej frajdy so-
bie i innym.

Rafał Grzywocz

Wyrzucona nakrętka sło-Wyrzucona nakrętka sło-
ika w połączeniu z innymi ika w połączeniu z innymi 

odpadami  odpadami  
- i problem gotowy- i problem gotowy

Nagromadzenie szmat  Nagromadzenie szmat  
powodem zatykania  powodem zatykania  

kanalizacjikanalizacji
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Mowa o algach, glonach jakie loku-
ją się i rozwijają na powierzchniach ze-
wnętrznych docieplonych, głównie pół-
nocnych, ścian budynków. Ich marsz 
nie jest jednostkowy, gdyż pojawiają się 
w coraz to nowych miejscach, w różnych 
częściach zasobów SSM (i nie tylko).

Odpowiedzią na to zjawisko są 
uchwalane przez Radę Nadzorczą 
a opracowane przez Zarząd Spółdzielni 
na podstawie przeglądów, kilkuletnie 
programy likwidacji glonów z budyn-
ków zasobów Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Pierwszą, pilota-
żowo wykonaną elewacją, z której po-
zbyto się ciemnozielonej narośli jest je-
den z segmentów budynku ówczesnej 
ulicy Leona Kruczkowskiego 8 (dziś 
Władysława Andersa) w Michałkowi-
cach, zrealizowaną w połowie 2014 ro-
ku. Od tamtej pory wypracowano me-
tody postępowania, na bazie których 
dziś oczyszczane i odmalowywane są 
następne elewacje budynków w ra-
mach ustalanych programów.

W minionym roku domknięto pięcio-
letni program likwidacji glonów w sumie 
z ponad 70 elewacji budynków. Ostat-
nie prace wykonano przy: Alei Mło-
dych 8-9, Grunwaldzkiej 5, Okręż-
nej 1 i Niepodległości 58E, F, G. 
Naturalną koleją rzeczy więc było  uchwa-

lenie pod koniec roku przez Radę Nadzor-
czą nowego programu. Ten rozpisany zo-
stał na lata 2023-2025 i dotyczy ponad 
dwudziestu następnych budynków, gdzie 
pojawił się problem korozji biologicznej.

Zjawisko naturalne i nieuniknione
Rozwój mikroflory na ocieplonych 

elewacjach nie powinien budzić aż tak 
wielkiego zdziwienia, choć na pewno 
rodzi pytania, dlaczego na tych, a nie 

innych takie glony się pojawiają. Koro-
zja biologiczna elewacji wynika przede 
wszystkim z czynników lokalnych, śro-
dowiskowych. Zarodniki glonów - tak 
jak zanieczyszczenia powietrza typu 

kurz - trafiają na elewacje z wiatrem 
i rozwiną się tam, gdzie będą miały do-
godne ku temu warunki. Duże znacze-
nie ma sama lokalizacja budynku (ele-
wacji). Ciemnozielone zabrudzenia do-
strzeżemy przede wszystkim na ścia-
nach północnych, rzadziej zachodnich 
i wschodnich. Istotna jest odpowied-
nia wilgotność, temperatura - mniej 

nasłonecznione elewacje w połączeniu 
z kurzem i brudem osadzającym się na 
ich powierzchni stanowiące pożywkę 
dla mikroorganizmów, mogą stworzyć 
odpowiednie warunki rozwoju. W fa-
chowej literaturze powtarzają się też 
inne czynniki - przyczyny obok po-
wyższych jak: sąsiedztwo drzew, zbior-
ników wodnych, zacienienie, bliskość 
ruchliwych ciągów komunikacyjnych, 

brak „wietrznych przeciągów” między 
budynkami, które w naturalny sposób 
zakłócałyby rozwój odrywając nalot 
i osuszając wilgoć elewacji i inne.

Z problemem zabrudzonych w ten 
sposób elewacji trzeba się mierzyć i po-
stępować tak, by to środowisko rozwo-
ju dla  tego rodzaju mikroorganizmów 
było jak najmniej przyjazne, a także 
działać zapobiegawczo. 

W zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej proces przywra-
cania elewacji właściwego wyglądu od-
bywa się w kilku krokach, z wykorzy-
staniem rusztowania: czyszczenie ele-
wacji gorącą wodą karcherem, schnię-
cie, dwukrotne nakładanie specjalne-
go preparatu na powierzchnię pokrytą 
glonami, szczotkowanie, gruntowanie, 

dwukrotne malowanie farbą zawierają-
cą właściwości grzybobójcze (biocydy).

Obok usuwania płyt acekolowych 
i ponownego docieplenia elewacji oraz 
renowacji ścian likwidacja skutków ko-
rozji biologicznej to jeden z wielu dłu-
gofalowych programów realizowanych 
w ramach działalności Spółdzielni - do-
tyczących stricte elewacji budynków. 
 rg

W W minionych 5 latach usunięto glony minionych 5 latach usunięto glony z z ponad 70 elewacjiponad 70 elewacji

W reakcji na glony
Pojawiają się na elewacjach znienacka najpierw jako drobne zielone pla-

my, by z biegiem czasu rozrosnąć się do połaci o większych rozmiarach. 
Nieco później przyjmują kolor zbliżony do czarnego i szpecą budynki.

Prace na elewacjach z wykorzystaniem rusztowaniaPrace na elewacjach z wykorzystaniem rusztowania
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Harmonogram likwidacji skutków korozji biologicznej w zasobach SSM na lata 2023-2025
OSIEDLE „CHEMIK”:

W. WRÓBLEWSKIEGO 39 A-C 540 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2023

W. WRÓBLEWSKIEGO 41H 170 m2 ŚCIANA WSCHODNIA + PÓŁNOCNA 2024

W. WRÓBLEWSKIEGO 41A 170 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

W. WRÓBLEWSKIEGO 63I 170 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2025

OSIEDLE „CENTRUM”:
KOLEJOWA 2A, B   420 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2023
KOMUNY PARYSKIEJ 13A, B   385 m2 ŚCIANA WSCHODNIA 2023
Tadeusza KOŚCIUSZKI 3, 3A  390 m2 ŚCIANA WSCHODNIA 2023
JANA PAWŁA II 18A, B   370 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

JEDNOŚCI 1A, B, C   570 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 2024

PIASKOWA 8   290 m2 ŚCIANA  
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 2024

BRZOZOWA 12   310 m2 ŚCIANA  
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 2025

OSIEDLE im. Juliana  TUWIMA:
OKRĘŻNA 2 600 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2023
OKRĘŻNA 3 680 m2 ŚCIANA ZACHODNIA 2024

OKRĘŻNA 13 600 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

OKRĘŻNA 15 600 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2025

OSIEDLE  „MICHAŁKOWICE”:

PRZYJAŹNI 46, 46A, B, C 1240 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2023

PRZYJAŹNI 52   180 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

PRZYJAŹNI 52A   130 m2 ŚCIANA WSCHODNIA 2024

PRZYJAŹNI 52A   520 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

PRZYJAŹNI 50A   270 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

POCZTOWA 8   280 m2 ŚCIANA ZACHODNIA 2025

POCZTOWA 13   280 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2025

STAWOWA 5   200 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2025

OSIEDLE „MŁODYCH”:

ZHP 7   715 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2023

ZHP 9   715 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

ZHP 11   715 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2025

OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”:

Wł. JAGIEŁŁY 9A 350 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2023

GRUNWALDZKA 2D 350 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2023

Wł. JAGIEŁŁY 1A 178 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

Wł. JAGIEŁŁY 1B   89 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024

Wł. JAGIEŁŁY 1C 184 m2 ŚCIANA PÓŁNOCNA 2024
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Plan Remontów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na 2023 rok - cz. 2

Na listopadowym posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Remontów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na 2023 rok. W ubiegłym wydaniu „MS” opublikowaliśmy pierwszą jego część, teraz przed-

stawiamy pozostałą.
Osiedle „CENTRUM”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Powstańców 46A-54C Remont schodów i podjazdów do klatek 4 klatki

2 Kolejowa 2A, B

Usuwanie korozji biologicznej z elewacji

420 m2

3 Komuny Paryskiej 13A, B 385 m2

4 Tadeusza Kościuszki 3, 3A 390 m2

III ROBOTY MALARSKIE

1 Powstańców 46A

Malowanie klatek schodowych

1 klatka

2 Kolejowa 2A, B 2 klatki

3 Kolejowa 3A, B, C 3 klatki

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Ryszarda Gansińca 4

Zwrot za wymianę stolarki okiennej 16 sztuk

2 Kolejowa 1A, B, C

3 Kolejowa 2A, B

4 Kolejowa 3A, B, C

5 Krucza 1-3

6 Powstańców 46-54C

7 Hutnicza 3-5

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Powstańców 54B Wymiana drzwi wejściowych do budynku 1 sztuka

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Powstańców 46A-54C Wymiana tablic elektrycznych  
(zabezpieczenia ADM) 4 klatki

VII DŹWIGI - REMONTY

1 Śląska 46A, B

Wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

2 sztuki

2 Śląska 48A, B 2 sztuki

3 Śląska 50A, B 2 sztuki

4 Powstańców 46-54C 8 sztuk

5 Komuny Paryskiej 1, 3, 5 6 sztuk

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Kolejowa 1A, B, C

Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej 220 m2
2 Kolejowa 3A, B, C

3 Kolejowa 4

4 Kolejowa 5A, B, C

X DOMOFONY- REMONTY

1 Jana Pawła II 21 Wymiana kaset domofonowych wraz z instalacją 1 klatka
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ciąg dalszy na str. 17

Osiedle „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Aleja Młodych 3 Remont balkonów wraz z wymianą balustrad 30 sztuk

2 ZHP 1, 2 Remont przyziemia, balkonów  oraz wykonanie 
opaski po demontażu płyt acekolowych na 
budynku

2 klatki

3 ZHP 3, 4, 5, 6 4 klatki

4 ZHP 7
Remont murków zejść do byłych zsypów wraz 
z montażem balustrady

1 sztuka

5 ZHP 9 1 sztuka

6 Aleja Młodych 11, 12, 13, 14, 15
Wykonanie pionów teletechnicznych

5 klatek

7 Niepodleglości 30, 32 2 klatki

8 Bohaterów Westerplatte 4  
Remont kominów wraz z likwidacją nasad typu 
TPG

1 sztuka

9 Bohaterów Westerplatte 12 3 sztuki

III ROBOTY MALARSKIE

1 Aleja Młodych 11, 12, 13, 14, 15
Malowanie klatek schodowych

5 klatek

2 Niepodleglości 30, 32 2 klatki

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Aleja Młodych 10, 11, 12, 13, 14, 15 Wymiana okien w piwnicach 77 sztuk

2 Aleja Młodych 10, 11, 12, 13, 14 Wymiana okien w maszynowniach 5 sztuk

V ROBOTY ŚLUSARSKIE  

1 Aleja Młodych 14 Wymiana drzwi wejściowych 1 sztuka

2 Aleja Młodych 11, 12, 13, 14 Montaż zabezpieczeń na oknach 40 sztuk

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Aleja Młodych 8-9

Remont instalacji odgromowej

2 klatki

2 Aleja Młodych 10-15 6 klatki

3 ZHP 1, 2 2 klatki

4 ZHP 3-6 4 klatki

5 Niepodległości 22, 24 2 klatki

6 Niepodleglości 26, 28 2 klatki

VII DŹWIGI - REMONTY

1 Aleja Młodych 15

Wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

1 dźwig

2 Bohaterów Westerplatte 4  1 dźwig

3 Jana Stęślickiego 2 1 dźwig
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Jednym z pierwszych zadań nowe-

go planu remontów zleconych przez 
administrację jest uporządkowa-
nie instalacji teletechnicznej w je-
den wspólny pion przy ulicy Okręż-
nej 8. Do przygotowanego korytka 
operatorzy różnych multimediów 
przełożą swoje instalacje. Te pra-
ce oraz wymiana oświetlenia klat-
ki schodowej na LED poprzedzają 
większy remont klatki schodowej, 
który nastąpi niebawem.

Jednym z istotniejszych zadań, 
jakie musi pilnować administracja 
to terminowe wykonywanie prac 
na instalacjach odgromowych po-
szczególnych budynków. W minio-
nych tygodniach przeglądy i we-
dług potrzeb - odtworzenie insta-
lacji odgromowej pionowej i pozio-
mej miało miejsce przy: Herma-
na Wróbla 1, 2, 17, 21, Leśnej 7, 
7A, 7B.

Przy ulicy Hermana Wróbla 3A 
zaszła konieczność wymiany sko-
rodowanego fragmentu kanalizacji 
od budynku do studzienki. 

Przy ulicy Hermana Wróbla trwa-
ją przeglądy instalacji gazowej 
i przewodów wentylacyjnych w miesz-
kaniach.

Osiedle „Młodych”
Dobiega końca kilkumiesięczny re-

mont elewacji budynku przy ulicy Te-
atralnej 1-3. Przez ten czas najpierw 
usunięto płyty acekolowe, a następnie 
cały budynek docieplono. To jeden z tych 
budynków, które znalazły się w szero-
ko zakrojonym programie usuwania wy-
robów zawierających azbest (elewacyj-
nych płyt acekolowych) z budynków Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, rozpisany na lata 2020-2027. 

W tym roku podobne prace zaplano-
wano na dwóch sąsiadujących z sobą 
budynkach osiedla „Młodych”- ZHP 1-2 
i 3-6. I tu, w miejsce acekolu i blach tra-
pezowych, wykonane zostanie docie-
plenie elewacji styropianem.

Inne zadanie, które praktycznie jest 
już na ukończeniu, to remont balko-
nów przy Alei Młodych 1-2. O finiszu 

prac świadczą nowe tablice numerycz-
ne i skrzynki na reklamy przy wejściach 
do klatek schodowych.

Za kilka tygodni mieszkańcy klatki 
schodowej przy Alei Młodych 13 bę-
dą mieli przyjemność korzystania z no-
wego dźwigu osobowego. Pod koniec 
grudnia rozpoczęły się tam komplek-
sowe roboty.

W klatkach schodowych przy Alei Mło-
dych 11-15 kolejni operatorzy multime-
dialni przekładają swoje instalacje do 
korytek. Gdy to zostanie uporządkowa-
ne pojawi się „zielone światło” do więk-
szych prac zaplanowanych w tym budyn-
ku. Warto dodać, że w planach jest także 
kontynuacja wymiany pozostałych okien 
w tychże klatkach schodowych. 

Administracja stopniowo zleca wy-
mianę oświetlenia ulicznego na ener-
gooszczędne, ledowe przy kolejnych 
adresach. Takie prace wykonano ostat-
nio na słupach oświetleniowych w re-
jonie budynku przy ulicy Szarych Sze-
regów 1-4 - głównie na dużym parkin-
gu i dojeździe.

Osiedle „Bańgów”
W grudniu, przy sprzyjających wa-

runkach atmosferycznych nasadzono 
w różnych rejonach osiedla w sumie 
16 drzew. Nowe nasadzenia pojawiły 
się przy ulicach: Marii Skłodowskiej-
-Curie 1, 3-5 (tył budynku), 57-59, 69A 
(szczyt), Władysława Reymonta 8-10 
(w pobliżu śmietnika). 

Po zgłoszeniach mieszkańców z uli-
cy Władysława Reymonta 20, którzy 

zaobserwowali przecieki w klat-
ce schodowej, by usprawnić funk-
cjonowanie instalacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe 
z budynku, zlecono wymianę sztu-
cera i koryta spływowego na dachu. 

W minionych tygodniach, w miesz-
kaniach przy ulicach Marii Skłodow-
skiej-Curie 1-15 oraz Władysława 
Reymonta 2-8 przeprowadzono po-
miary skuteczności ochrony przeciw-
porażeniowej.

W budynku przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 25-27 wymienio-
no poziom ciepłej i zimnej wody 
wraz z cyrkulacją. Osiedlowi kon-
serwatorzy na bieżąco realizu-
ją zgłoszenia przyjęte przez ADM 
w zakresie drobnych napraw w czę-
ściach wspólnych nieruchomości.

W najbliższych planach admini-
stracji jest między innymi remont 
poszycia dachowego przy ulicy Ka-
rola Szymanowskiego 6 - natural-
nie przy dogodnych warunkach at-
mosferycznych oraz wymiana po-
ziomu wodnego w budynku przy 

ulicy M. Skłodowskiej-Curie 31-33.
Dobiegają końca próby szczelności 

instalacji gazowej i przeglądy wenty-
lacyjne w mieszkaniach - pozostał III 
termin dla nieobecnych dotąd miesz-
kańców.

Osiedle „Centrum”
Na przełomie grudnia i stycznia przy 

ulicy Jana Pawła II 18, w obu klat-
kach tego budynku, wykonano nową 
instalację domofonową, wymieniono 
oświetlenie klatek na czujnikowe ledo-
we a operatorzy multimedialni prze-
kładają swoje instalacje do specjalnie 
przygotowanych na ten cel korytek. 
Wszystko to jest zapowiedzią większe-
go remontu - kompleksowego malo-
wania.

Nie będą to jedyne klatki, jakie zo-
staną odnowione w najbliższych mie-
siącach. Zgodnie z zapowiedzią admi-
nistracji, kolejne prace malarskie za-

ciąg dalszy na str. 15

os. „Tuwima”. Instalacja odgromowa to istotny os. „Tuwima”. Instalacja odgromowa to istotny 
element podnoszący poziom bezpieczeństwa element podnoszący poziom bezpieczeństwa 

w budynku, tu: Leśna 7w budynku, tu: Leśna 7

Więcej w klatkach schodowych
Na przełomie grudnia i stycznia robót remontowo-konserwacyjnych 

w osiedlach jest zazwyczaj mniej ze względu na warunki atmosferyczne 
na zewnątrz i okres świąteczno-noworoczny. Administracje osiedlowe wię-
cej zadań zlecają i będą zlecać w tym czasie w klatkach schodowych. Warto 
też śledzić informacje o planowanych przeglądach instalacji gazowej i wen-
tylacji w mieszkaniach czy o wymianie wodomierzy.
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Zima - akt pierwszyZima - akt pierwszy
GdyGdy w połowie grudnia spadł śnieg stało się jasne, że plan działań Spółdzielni pod roboczym szyldem „Akcja 

Zima” właśnie przechodzi w fazę praktyczną. Na rejonach dozorcy i wynajęte firmy zewnętrzne, przez 
niemal dwa tygodnie, miały pełne ręce roboty. A że okresowo śnieg padał ciągle, to praca zajmujących się nią ludzi 
mogła się czasami wydawać wręcz syzyfową.

Zima zbliżona do „jak kiedyś” 
to i pracy mnóstwo

Jeszcze przed sezonem zimowym 
pracownicy ADM zaopatrzeni zosta-
li w odzież ochronną i sprzęt. Poin-
struowano zarówno ich jak i firmy ze-
wnętrzne o zasadach i najważniej-
szych zadaniach, jakie są do wyko-
nania w osiedlach w czasie zimy. Roz-
stawiono pojemniki na piasek, bądź 
uzupełniono go w innych zamkniętych 
miejscach jak dotychczas. Sprawdzono 
i przygotowano do pracy odśnieżarki.

Przy opadach śniegu za priorytet ad-
ministracje obierają w pierwszej ko-
lejności odśnieżanie dojść do klatek 
wraz z wejściami do nich, schodów te-
renowych i zjazdów, a później kolej-
nych osiedlowych chodników. Najczę-
ściej z wykorzystaniem sprzętu cięż-
kiego odśnieżane są i posypywane pia-
skiem ulice, skrzyżowania, dojazdy do 
budynków.

Pod stałą kontrolą są dachy pawilo-
nów usługowo-handlowych i budynki, 
gdzie ze względu na układ dachu mo-
gą pojawić się nawisy śnieżne. Informa-
cje od mieszkańców, którzy wskazują 
taką potrzebę są w ADM mile widziane.

Na pewno warto w tym miejscu wspo-
mnieć o instalacjach grzewczych, jakie 
onegdaj zamontowano w rynnach i ru-
rach spustowych wielu budynków SSM 
tam gdzie było to możliwe. Przed każ-
dym sezonem grzewczym podlegają 
one przeglądowi. Dzięki temu zamarza-
nie tych elementów budynków należy 
dziś do rzadkości - wcześniej stanowiło 
jedną z zimowych bolączek.

Podsumowując kilka pierwszych dni 
„prawdziwej” zimy trzeba powiedzieć, 
że udawało się  na bieżąco usuwać 
warstwę lodu i śniegu, jaka zalegała na 
chodnikach i ulicach. Z rozmów z oso-
bami pracującymi w rejonach przy „Ak-
cji Zima” wynika, że największy pro-
blem był wówczas, gdy na dopiero 
co odśnieżony rejon napadało śniegu 
i wyglądał jak nietknięty. 

W niektórych częściach osiedli, ze 
względu na dość ciasną zabudowę, za-
pełnione samochodami parkingi, drze-
wa, krzewy, żywopłoty itp., trudność 
sprawiało znalezienie miejsca na od-
garnięty z ulic śnieg. Wywóz ton zale-
gającego śniegu generowałby dodat-
kowe znaczne koszty z „czynszowej 

kieszeni”, stąd starano się więc w miarę 
możliwości, pozbywać się go „na miej-
scu. Niektóre osiedla spółdzielcze po-
łożone są niżej a inne wyżej - przykład 
os. „Węzłowiec” czy „Chemik”. New-
ralgicznymi punktami na mapie tych 
osiedli są w zimie podjazdy. Przy kolej-
nych opadach śniegu i gdy mróz chwy-

ci, trzeba będzie poświęcić im jeszcze 
więcej uwagi. 

W terenie, w ramach „Akcji Zima” 
w zasobach Spółdzielni, przy ręcznym 

odśnieżaniu i w podziale na rejony pra-
cowała (i będzie tak dalej) grupa bli-
sko 100 osób (w tym konserwatorów 
ADM), wspierana przez pojazdy pługo-
-piaskarki i ręczne odśnieżarki. 

Dlaczego piach, nie sól
Co warte podkreślenia, w zasobach 

SSM przy odśnieżaniu stosowany jest 
wyłącznie piasek, nie używa się soli. 

Wpisuje się to w proekologiczny kie-
runek Spółdzielni. Jest to, przypomnij-
my, skutek dyskusji, która swego cza-
su miała miejsce, a w której miesz-
kańcy podnosili kwestię szkodliwo-
ści sypanej soli dla roślin, gleby i zwie-
rząt szczególnie w odniesieniu do 
psów i ich wrażliwych łap, a także na-
wierzchni chodników i dróg. Trudno 
wyobrazić sobie sytuację, by z jednej 
strony tworzyć miejskie łąki kwietne, 
zielone strefy wypoczynku, remonto-
wać chodniki i drogi, a z drugiej - uży-
wać soli, która przyczynia się do za-
mierania zieleni i przyspieszenia pro-
cesu „zużycia” nawierzchni.

Zgłoszenie w administracji
Budynki SSM przygotowane zosta-

ły pod kątem zimy. Zwracajmy jednak 
uwagę na niedomknięte drzwi, stłuczo-
ne czy otwarte okienka piwniczne lub 
uszkodzone klapy włazowe na dach 
(zwłaszcza po wichurach), czyli na ele-
menty budynku, przez które lubi ucie-
kać ciepło - informujmy o tym osiedlo-
wą administrację. Gdy zima ponownie 
„pokaże pazur”, warto przede wszystkim 
zwrócić uwagę na sople i nawisy śnież-
ne, jakie mogą spadać w pobliżu chod-
ników. Gdy takie zauważymy, niezwłocz-
nie dajmy znać o tym ADM lub Pogoto-

wiu Technicznemu. Podobnie jest zresz-
tą z innymi zauważonymi przez nas pro-
blemami dotyczącymi zimy, w tym jako-
ści pracy wykonywanej przy odśnieża-
niu, przy jednoczesnym zrozumieniu dla 
czyjejś ciężkiej pracy. Zima dopiero się 
zaczęła, być może czeka nas jeszcze kilka 
śnieżnych tygodni. Oby bez awarii i nie-
miłych zaskoczeń… rg

Dozorcy są na rejonach od Dozorcy są na rejonach od 
wczesnych godzin rannychwczesnych godzin rannych

Z ulic są do odgarnięcia tony śnieguZ ulic są do odgarnięcia tony śniegu
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Odmalowano kolejne klatki schodowe - Grunwaldzka 9 („Węzłowiec”) i W. Wróblewskiego 61C („Chemik”)Odmalowano kolejne klatki schodowe - Grunwaldzka 9 („Węzłowiec”) i W. Wróblewskiego 61C („Chemik”)

os. „Młodych”. Kolejny etap wymiany oświetlenia ulicznego os. „Młodych”. Kolejny etap wymiany oświetlenia ulicznego 
na LED - Szarych Szeregów 1-4na LED - Szarych Szeregów 1-4

os. „Węzłowiec”. Wyremontowano galerie - Grunwaldzka 9Aos. „Węzłowiec”. Wyremontowano galerie - Grunwaldzka 9A

os. „Bańgów”. W ostatnich tygodniach, w różnych miejscach os. „Bańgów”. W ostatnich tygodniach, w różnych miejscach 
nasadzono kilkanaście drzew, tu: M. Skłodowskiej-Curie 69A nasadzono kilkanaście drzew, tu: M. Skłodowskiej-Curie 69A 

os. „Młodych”. Budynek docieplony - Teatralna 1-3os. „Młodych”. Budynek docieplony - Teatralna 1-3

os. „Michałkowice”. ADM zleca remonty kolejnych wejść os. „Michałkowice”. ADM zleca remonty kolejnych wejść 
do klatek schodowych - ostatnio ul. Przyjaźni 44do klatek schodowych - ostatnio ul. Przyjaźni 44

os. „Chemik”. Na przełomie grudnia i stycznia, w ramach os. „Chemik”. Na przełomie grudnia i stycznia, w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, wymieniono nawierzchnię Budżetu Obywatelskiego, wymieniono nawierzchnię 

parkingu - Niepodległości 58parkingu - Niepodległości 58

Więcej w klatkach schodowychWięcej w klatkach schodowych
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planowano przy ulicach Powstańców 
46A, Kolejowej 2 i 3.

W minionych tygodniach wykonano 
też kilka zadań związanych z instalacja-
mi wodno-kanalizacyjnymi budynków 
- m. in. wymieniono pion kanalizacyj-
ny przy Komuny Paryskiej 1 czy odci-
nek instalacji wodnej przy ulicy Brzo-
zowej 12. Zamontowano też kolejne 
wodomierze z odczytem radiowym - 
ul. Komuny Paryskiej i Powstańców.

Na przełomie I i II kwartału admini-
stracja planuje prace na elewacjach 
budynków przy ulicach Kruczej 1 i 2A, 
celem usunięcia skutków korozji biolo-
gicznej i ponownym ich odmalowaniu.

Osiedle „Chemik”
Największe na ten czas prace zleco-

ne przez osiedlową administrację pro-
wadzone są w wieloklatkowym budyn-
ku przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 61-63. W klatkach schodowych 61B 
i C wykonano w minionych tygodniach 
kompleksowe malowanie. Podobne 
prace w klatce „D” realizowane będą 
w najbliższych tygodniach. Wykonano 
też nową instalację domofonową. Z ko-
lei przy Walerego Wróblewskiego 63 
porządkowane są instalacje multime-
dialne, co poprzedza większe roboty.

Administracja zleciła też roboty insta-
lacyjne. Ostatnio takie prace wykona-
no m.in. przy: Walerego Wró-
blewskiego 51A, B, Niepodle-
głości 66A-C.

Na przełomie grudnia i stycz-
nia, Urząd Miasta realizował pro-
jekt w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2022 dotyczący wy-
miany nawierzchni parkingu 
przy ulicy Niepodległości 58, 
nieopodal Kręgielni „Renoma”. 
To drugi duży element projektu 
obywatelskiego, na który oprócz 
tego złożyła się także moderni-
zacja placu zabaw przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 8 (ADM „Cen-
trum”), wykonana jesienią. 

Osiedle „Michałkowice”
Przy dogodnych warunkach at-

mosferycznych, w ostatnich ty-
godniach udało się zakończyć 
kilka zadań związanych z remon-
tami dachów. Roboty dekar-
skie prowadzono przy: Kościel-
nej 34, Władysława Sikorskie-
go 4D i Obrońców Warszawy 1. W tym 
roku do wykonania są zaplanowane m. 
in. dachy przy ulicach: Przyjaźni 8, Wła-
dysława Andersa 4A, B oraz remont ko-
minów przy ulicy Stawowej 6.

Systematycznie odnawiane są wejścia 
do kolejnych klatek schodowych uli-
cy Przyjaźni. W minionych tygodniach 
takie prace wykonano przy ulicy Przy-
jaźni 44 oraz 46A. Remont obejmował 
m.in. remont stopnic schodowych, po-

destu, podpór, wymianę szyn zjazdo-
wych i poręczy przyschodowych. W cią-
gu roku należy spodziewać się kolej-

nych odnowionych wejść - zgodnie 
z planem przy ulicach: Przyjaźni 46, 
48B, 50A, 52A.

Ponadto, na przestrzeni ostatnich ty-
godni wymieniono przy kilku adresach 

uszkodzone, pojedyncze stopnice scho-
dów do klatek schodowych przy uli-
cach: Przyjaźni 18A, 24, 24B, 34A, 42B.

Z innych prac można wspomnieć o:
- montażu gazowych zaworów pod-

pionowych przy ulicach: Stawowa 5, 
6, 7, 11A,

- kolejnym etapie porządkowania te-
renu przy ulicy Kościelnej 36 od stro-
ny balkonów, gdzie usunięto płyty be-
tonowe i nawieziono ziemię.

W budynkach, gdzie są piecyki gazo-
we rozpoczęły się przeglądy instalacji 
gazowej i wentylacji.

Osiedle „Węzłowiec”
Przy ulicy Grunwaldzkiej 9 zakoń-

czono dwa realizowane równolegle za-
dania: malowanie obu klatek schodo-
wych oraz w klatce „A” - remont ga-

lerii, zwieńczony wykonaniem 
obróbki blacharskiej krawędzi 
czołowych. 

W ramach realizacji kolejnych 
zaleceń przeciwpożarowych 
Państwowej Straży Pożarnej, 
w budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 29 zaplanowano 
zamknięcie zejść do kondygna-
cji piwnicy drzwiami przeciw-
pożarowymi oraz pomieszczeń 
maszynowni drzwiami stalowy-
mi z samozamykaczem. 

Trwają przygotowania do ma-
lowania kolejnych klatek scho-
dowych osiedla „Węzłowiec”. Nie-
bawem w klatkach schodowych 
Władysława Jagiełły 1A, B, C 
i 3A, B, C, D montowane będą ko-
rytka przeznaczone na instalacje 
multimedialne. Porządek z insta-
lacjami na korytarzach to jedno 
z zadań poprzedzających więk-
sze prace.

W grudniu zakończył się z kolei re-
mont schodów do klatki schodowej 
budynku przy ulicy Władysława Ja-
giełły 2C.

 rg

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

Więcej w klatkach schodowychWięcej w klatkach schodowych

ciąg dalszy ze str. 12

Koniec plac dociepleniowych zwieńczony montażem Koniec plac dociepleniowych zwieńczony montażem 
tablic numerycznych i skrzynek na reklamy - Aleja tablic numerycznych i skrzynek na reklamy - Aleja 

Młodych 1-2Młodych 1-2

os. „Węzłowiec”. Realizacja zaleceń straży pożarnej, tj. zamknięcie zejść do os. „Węzłowiec”. Realizacja zaleceń straży pożarnej, tj. zamknięcie zejść do 
kondygnacji piwnicznej drzwiami przeciwpożarowymi - Wł. Jagiełły 29kondygnacji piwnicznej drzwiami przeciwpożarowymi - Wł. Jagiełły 29
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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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4 ZHP 3, 4, 5 Wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

3 dźwigi

5 ZHP 6 1 dźwig

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Jana Stęślickiego 1, 2 Wymiana  poziomów wody wraz z  wymianą 
zaworów 2 klatki

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

X DOMOFONY- REMONTY

1 Aleja Młodych 11-15 Wymiana kaset domofonowych wraz 
z wymianą słuchawek

4 klatki

2 Niepodleglości 30, 32 2 klatki

Osiedle im. Juliana TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Wojciecha Korfantego 15A, B Remont kapitalny poszycia dachowego 400 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Okrężna 8
Zabudowa sieci teletechnicznych w jeden 
wspólny kanał

1 budynek

2 Okrężna 3 1 budynek

3 Wojciecha Korfantego 3A, B 1 budynek

4 Okrężna 2 Usuwanie korozji biologicznej z elewacji 600 m2

5 Wojciecha Korfantego 15A, B Roboty dodatkowe przy dociepleniu bud. 1 budynek

III ROBOTY MALARSKIE

1 Okrężna 2

Remont klatki schodowej

1 budynek

2 Okrężna 3 1 budynek

3 Wojciecha Korfantego 3A, B 1 budynek

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe osiedle Zwrot za wymianę stolarki okiennej wg protokołów

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Całe osiedle Wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego wg zgłoszeń

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całe osiedle Wykonanie zaleceń pokontrolnych na 
instalacji gazowej wg zgłoszeń

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Okrężna 2-3-5 Budowa parkingu wraz z terenem 
rekreacyjnym 650 m2

X DOMOFONY-REMONTY 

1 Okrężna 8

Remont instalacji domofonowej

1 budynek

2 Okrężna 3 1 budynek

3 Wojciecha Korfantego 3A, B 1 budynek

Plan Remontów  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok

ciąg dalszy ze str. 11
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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 16,47 m2,
- Wróbla 7a – lokal użytkowy o powierzchni 14,20 m2,
- Korfantego 3a – lokal użytkowy o powierzchni 25,00 m2,
- Al. Młodych 15a – lokal użytkowy o powierzchni 17,00 m2,
- Stęślickiego 10 – lokal użytkowy o powierzchni 48,73 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 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 użytkowy o pow. 71,50 m2 ,
– Lokal użytkowy o pow. 14,10 m2,
– Pomieszczenie o pow. 4,37 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

Informacja stała

Renomowana Kręgielnia – Spółdzielcza „Renoma”Renomowana Kręgielnia – Spółdzielcza „Renoma”
KKręgle, bilard, piłkarzyki, dart, cymbergaj - wszystko w jednym miejscu. Tętniąca życiem „Renoma” trzecią  

 dekadę gości u siebie klientów. Niewiele jest takich miejsc w okolicy, gdzie da się połączyć barową  
„posiadówkę” z innymi atrakcjami.

Wizytówką „Renomy” są kręgle. Do dyspozycji jest aż 8 torów 
bowlingowych. Koszt jednej godziny gry i waha się od 27 do 
54 złotych. Warto do Renomy wybrać się z grupką znajomych 
lub rodziną – przede wszystkim dla-
tego, że kręgle to zabawa zespoło-
wa ale i koszt wynajmu toru rozłoży 
się nam na więcej osób.

Po grze lub w jej trakcie można 
odsapnąć w jednej z siedmiu loży 
i posilić się pizzą – do wyboru aż 
dwadzieścia rodzajów albo pieczy-
wem czosnkowym czy grillowaną 
piersią z kurczaka z sałatką z ruko-
li – wszystko świeżo przygotowane 
na miejscu.

W kręgielni zorganizować można 
imprezę lub firmowy team building, al-
bo po prostu przyjść obejrzeć mecz lub inne wydarzenie sporto-
we - lokal wyposażony jest w telebimy.

Przed wybraniem się do „Renomy”, szczególnie gdy aura 
nie sprzyja rozrywce na otwartym powietrzu, a ludzie szuka-

ją rozrywek pod dachem - warto sprawdzić dostępność to-
rów irezerwować wcześniej. Niektóre terminy, zwłaszcza zi-
mą są zajęte już miesiąc do przodu.

Przez dwadzieścia jeden lat funkcjo-
nowania „Renoma” wypracowała so-
bie reputację renomowanego miej-
sca rozrywki dla mieszkańców Sie-
mianowic – o czym świadczy choć-
by ponad dziewięćset opinii na ma-
pach Google ze średnią oceną 4,4/5.0 
gwiazdek, a także 4,8 gwiazdki w ser-
wisie społecznościowym Facebook.

„RENOMA” mieści się na osiedlu 
„Chemik” przy ulicy W. Wróblew-
skiego 37. Nad komfortem go-
ści czuwa trzyosobowy personel. 
Czynna jest od niedzieli do czwart-

ku w godzinach od 11:00 do 23:00 oraz w piątek i sobotę od 
11:00 do 1:00. Koło kręgielni jest parking.
Rezerwacje telefonicznie: 32 220-85-70 lub przez Facebook’a 
 lub portal kregielnia24.pl
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ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego rodzaju 
naprawy - hydrauliczne (w tym WC pod-
tynkowe), c.o., elektryka, gazowe (w tym 
piecyki), ślusarstwo. Regulacja i naprawa 
okien. Kompleksowe remonty łazienek, 
wykończenia wnętrz. Tanio, solidnie. 
Najlepszy fachowiec 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

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393 

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja zbędnych rzeczy,

 tel. 531 944 531, 32 220-64-27

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

REMONTY łazienek, 
tel. 511 155 004

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

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

JUNKERS, Termet, Neckar, Vaillant. Na-
prawa, czyszczenie, montaż, konserwa-
cja, wymiana,  tel. 733 336 959

MALOWANIE, tapetowanie i panele, 
tel. 698 190 221

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

PIECE gazowe - naprawa, szczelność, 
awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

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

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

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

NAPRAWA u klienta pralek automa-
tycznych, zmywarek, piekarników elek-
trycznych. 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

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia 
w Siemianowicach Śl.,  tel. 508 215 355

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 
48 m2, 2 pokoje, Siemianowice Śl.,  
 tel. 508 772 728

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe 49 
m2 z 3 piętra na parter lub 1 piętro, Sie-
mianowice Śl., ul. Grunwaldzka,  
 tel. 723 385 916, 530 138 910

SAMOCHODOWE
ZAMIENIĘ gara ż na os. Korfantego (hy-
drofornia) na os. Młodych,  
 tel. 600 992 301 

SUDOKU 1/23 (Bardzo trudne)

6 3 7

8 9 1 7

5

7 4 9

3 5 8

6 3 8

2

2 6 5 9

5 9 8

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

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

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

Rozwiązanie  
SUDOKU 12/22

2 5 4 8 9 7 3 1 6
3 8 9 4 1 6 5 7 2

1 6 7 5 2 3 9 8 4

5 7 8 1 6 4 2 9 3
6 9 2 3 8 5 7 4 1

4 1 3 9 7 2 6 5 8

7 3 5 2 4 1 8 6 9
9 2 1 6 5 8 4 3 7

8 4 6 7 3 9 1 2 5

P o ł a m  g ł o w ę

O s z c z ę d z a j  c i e p ł o  –  p a m i ę t a j ą c  
o zapewnieniu prawidłowej wentylacji
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Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

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

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

Poniedziałek
10:00 - 13:00  PZN Biuro 
 - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16:00 - 20:00 Spotkanie Klubu Seniora  

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
14:00 - 18:00  Nauka gry na pianinie
16:00 - 17:30 Szachy
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
18:00 - 21:00  Lekcje gry na gitarze

Środa
14:00 - 17:00  Nauka gry na pianinie
14:00 - 20:00 Brydż dla każdego 
16:00 - 20:00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju: Krótkofalarstwo
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 - 18:30 Zumba fitness. Zajęcia rekreacyjne dla pań
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 (po telefonicznym umówieniu)
16:00 - 20:00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo

Dom Kultury „Chemik” zaprasza
Szczegóły telefon - 796 491 766, 32 228-20-90

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Dom Kultury „Chemik”  podejmie współpracę z kreatywnymi osobami oraz 
stowarzyszeniami mającymi pomysł na zorganizowanie i prowadzenie zajęć 

w zakresie kultury, sportu, rekreacji czy oświaty.  
Zainteresowani - kontakt  tel. 796 491 766

F e r i e  z i m o w e  w  „ C h e m i k u " :  1 6 - 2 7  s t y c z n i a  b r .F e r i e  z i m o w e  w  „ C h e m i k u " :  1 6 - 2 7  s t y c z n i a  b r .

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 rów-

noznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
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Świąteczne smakołyki zjedzone. 
 Czas pomyśleć o karnawale i być 

może o jakiejś zabawie w zaprzyjaź-
nionym gronie. Na tę okazję pro-
ponujemy przepisy, które spokojnie 
można modyfikować, zwłaszcza gdy 
chodzi o dodatki.

Nadziewana weka - 100 g margaryny 
lub masła, 3 małe topione serki, po 1 łyżecz-
ce łagodnej i ostrej musztardy, 2 ugotowa-

ne na twardo jaja, 100 g sera żółtego, 100 g 
szynki gotowanej, 1 średni ogórek konser-
wowy, 1 łyżka siekanej natki, długa bułka 

(bagietka, weka) Margarynę i serki miesza-
my z musztardą. Jaja dzielimy na połów-
ki, żółtka przecieramy przez sitko. Białko, 
ogórek, ser i szynkę kroimy w kostkę, ca-
łość mieszamy z masą serową, posiekaną 
natką i przyprawiamy na ostro solą, pie-
przem. Bułkę kroimy w poprzek, miąższ 
wydłubujemy i nakładamy farsz. Całość 
owijamy w folię aluminiową i wstawiamy 
do lodówki na co najmniej 2 godziny. Kro-
imy bardzo ostrym nożem.

Ptysie na ostro – ciasto: 30 g ma-
sła, 75 g mąki, sól, 2-3 jaja (w zależno-
ści od wielkości). Nadzienie: 4 jaja, 1/2 
kostki masła, 1 łyżka przecieru pomido-
rowego, sól, pieprz cayenne, rzeżucha. 
W garnku zagotowujemy 1/8 l wody 
z masłem i szczyptą soli. Mieszamy, do-
póki tłuszcz się nie rozpuści. Wsypu-
jemy całą porcję mąki i mieszamy tak 
długo, aż utworzy się jedna kluska, a na 
spodzie garnka powstanie cienka, bia-
ła warstwa. Garnek zdejmujemy z ku-
chenki i do gorącego ciasta dodajemy 
jajo, mieszamy. Po ostudzeniu dodaje-
my kolejne jaja i dobrze mieszamy. Po-
winno powstać błyszczące, trudne do 
rozerwania ciasto. Odstawiamy je na 30 
minut. Piekarnik nagrzewamy do temp. 
200 stopni. Blachę wykładamy papie-
rem do pieczenia i za pomocą dwóch 
łyżeczek nakładamy kulki z ciasta wiel-
kości orzecha włoskiego. Pieczemy ok. 
12 - 15 minut na złoty kolor. Ptysie zdjej-
mujemy z blachy i natychmiast przekra-
wamy. Zostawiamy do ostygnięcia. Na-
dzienie: jaja gotujemy na twardo i kro-
imy na plasterki. Masło mieszamy wi-
delcem z przecierem pomidorowym, 
przyprawiamy na ostro solą, pieprzem 
i nakładamy do szprycki z końcówką 
w kształcie gwiazdki. Na każdej dolnej 
połówce ptysia kładziemy plasterek jaj-
ka, wyciskamy kleks z masła pomidoro-
wego. Ozdabiamy rzeżuchą.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

MOJA KUCHNIA Nadchodzący rok nie 
przyniesie znaczących 
zmian w Twoim życiu, 
co nie oznacza jednak, 

że będzie jednostajny i nudny. Wręcz 
przeciwnie, szczególnie w pracy, czekają 
Cię nowe zadania i wyzwania. Pod koniec 
roku będziesz jednak mógł być dumny.  

Nie spodziewaj 
się większych pie-
niędzy, ale i tak nie 
będzie pod tym 

względem najgorzej. Nie będziesz tyl-
ko zadowolony, że to, co planowałeś 
zrealizować w tym roku przesunie się 
na następny. Uważaj, żeby nie wejść 
w konflikt z przyjacielem. 

Pierwsze miesią-
ce przyniosą jakąś 
zasadniczą zmianę 
w Twoim życiu. Zde-

cydujesz się na coś, o czym myślisz 
już długo. Czy będzie to dla Ciebie ko-
rzystne, to się okaże w dalszej perspek-
tywie. Nie działaj pochopnie, sprawa 
jest zbyt ważna.

Rok, który się skoń-
czył nie był dla Ciebie 
zbyt dobry, przeciw-
nie spotkało Cię coś 

bardzo przykrego. Rok 2023 przynie-
sie Ci więcej spokoju w myśl zasady, że 
„czas leczy wszelkie rany”. Patrz więc 
z optymizmem w Nowy Rok.

Pozostaw za so-
bą przeszłość i myśl 
o przyszłości. W 2023 
roku wiele się wyda-

rzy, szczególnie za przyczyną jakiegoś 
Koziorożca płci przeciwnej. Ponieważ 
będziesz miał więcej pieniędzy popra-
wi się atmosfera w Twoim życiu i domu.

Postępowałaś tro-
chę lekkomyślnie pod 
względem dbałości 
o zdrowie. Za dużo 

obowiązków brałaś na swoje barki. Je-
śli potrafisz to zmienić i zadbać o siebie, 
sytuacja w nadchodzącym roku ulegnie 
znacznej poprawie. 

W nadchodzącym 
roku stanie się coś, 
na czym Ci bardzo 
zależy, a mianowicie 

przestanie Cię gnębić depresja i znacz-
nie się poprawi Twoje samopoczucie. 
Pozwoli Ci to z energią realizować swo-
je plany. Pomocny okaże się Byk.

Jeśli jesteś samotny 
najprawdopodobniej 
w 2023 roku poznasz 
partnera swojego ży-

cia. Będziesz mieć dużo zmian w życiu 
osobistym i w pracy, musisz więc prze-
myśleć wiele spraw i nie być rozrzut-
nym, a będzie super.

Już teraz pakuj wa-
lizki, bo niedługo 
czeka Cię ciekawa, 
daleka podróż służ-

bowa. Ty będziesz się cieszyć, ale Two-
ja rodzina nie będzie zadowolona. Mo-
że jednak uda Ci się za dodatkową pre-
mię, zabrać rodzinę ze sobą.  

Czeka Cię dużo wy-
siłku i pracy, ale pod 
koniec roku będziesz 
mógł z satysfakcją 

sobie powiedzieć, że masz wreszcie, 
to czego tak bardzo pragnąłeś. Uwa-
żaj w rozmowach z jakimś Lwem, mo-
gą powstać kłopoty.

Będzie to dobry rok 
pod warunkiem, że 
swoim postępowa-
niem sam czegoś waż-

nego nie popsujesz. W połowie roku trafi 
się okazja, taka, jaka się nie powtórzy, nie 
przegap jej. W jesieni pomyślny koniec 
przedsięwzięcia. 

Nadchodzący rok 
będzie obfitował 
w przyjemne wydarze-
nia. Może Twoje dziec-

ko zda ostatni egzamin, a może Ty sam 
uzyskasz upragniony stopień naukowy. 
Jeśli szukasz pracy, Twoje starania zosta-
ną uwieńczone powodzeniem.

Jaki będzie 
2023 rok?

Czas karnawału
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J K L
Po sylwestrowej nocy policjant zatrzy-

muje dwóch zawianych balowiczów:
- Panowie, a nie wiecie o tym, że jak się 

wraca do domu, to trzeba iść spokojnie?
- Oczywiście, że wiemy, panie władzo.
- To dlaczego ryczycie na całe gardło?
- Bo my jeszcze do domu nie idziemy.

J K L
- Wszystkiego najlepszego z okazji no-

wego roku - mówi strażnik do więźnia.
- Jaki nowy rok? Przecież lipiec...
- Właśnie prokurator dołożył ci rok do 

wyroku. 
J K L

Mocno spóźniony sylwestrowicz, za-
taczając się na boki, wraca po upoj-
nej zabawie do domu i napotyka ekipę 
usuwającą awarię sieci wodociągowej. 

Nasz bohater podchodzi do fachowca 
zakręcającego ogromnym kluczem ja-
kiś zawór i mówi:

- P...p...panie, przestań p...p...pan krę-
cić tą ulicą, bo nie mogę utrzymać rów-
nowagi!

J K L
 Dwóch wariatów rozbraja bombę.
- A jak wybuchnie? - pyta jeden.
- Nic nie szkodzi, mam drugą...

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Brynica w Siemianowi-

cach Śląskich; 8. Jest to 12.255 miesz-
kań SSM; 9. Skamieniałość na dnie ja-
skini; 10. Rozmokła ziemia; 11. Tuja, cis 
i jałowiec; 12. Płaski rondelek; 13. Sa-
mi najlepsi; 14. Tata; 16. Wodzi kurczę-
ta; 19. Wydzielona strefa; 20. Treść wy-
powiedzi; 21. Stan pogody; 22. Karcia-
ny argument; 23. Działo; 28. Lekka ko-
media; 31. Mądrości nie doda; 32. Ja-
skiniowiec; 33. Kara dla urwisa; 34. Mo-
del Toyoty; 35. Drzemka; 36. Pochodne 
kwasów, alkoholi i fenoli; 37. Przedmiot 
rozmowy.

PIONOWO: 1. Płaksa, beksa; 2. Zabie-
rane na ryby; 3. Ryba z gatunku certy, 
występująca w zlewiskach Morza Czar-
nego i Azowskiego; 4. Sztuczne two-
rzywo; 5. Skafander eskimoski; 6. Za-
liczka na poczet należności; 7. Zwrot 
pożyczki; 14. Honorowa „Zasłużony dla 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej”; 15. Dzielnica Siemianowic Ślą-
skich; 17. Jest zorganizowana z okazji 
65-lecia istnienia Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej; 18. Ogłoszony 
dla mieszkańców SSM, którzy regularnie 
uiszczają opłaty za użytkowanie miesz-
kania; 24. Rozbudowa; 25. Płat papieru; 
26. Nalewka na ziołach; 27. Totalna klę-
ska; 28. Wysoki, chłopięcy głos; 29. Od-
miana jabłoni; 30. Dopisuje głodnemu.

  Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 18. I. 2023 r. na adres SSM, ul. 
Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem Re-
dakcja „Moja Spółdzielnia” – Krzy-
żówka nr 1/2023. Nagrody za roz-
wiązaną krzyżówkę nr 12/2022 z ha-
słem – Gwiazdka Wigilijna, otrzymują: 

Ewa Hausler, ul. H. Wróbla 6, Helena 
Woźnica, ul. Wł. Reymonta 24, Izabe-
la Szindler, ul. W. Wróblewskiego 69 .

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną ufundowała firma Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane USŁUGI i HANDEL  
„BUDMAR” - Mariusz Wesołowski, a po-
zostałych F.H.U. TECHPOL Siemiano-
wice Śląskie.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych (imię, nazwisko, adres, ad-
res e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w ce-
lu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, w tym 
publikacji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” 
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wska-
zanego w nadesłanym rozwiązaniu) do jednora-
zowego losowania i publikacji jego wyniku w ko-
lejnym wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie 
i wiem, że mam prawo do ich uzupełnienia, spro-
stowania, wglądu, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane do 
6 miesięcy.

Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane

 USŁUGI 
i HANDEL 

„BUDMAR”
- Mariusz  

Wesołowski



23MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2023

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Grają więc ruch mająGrają więc ruch mają
NNadal nie brakuje chętnych dzieci do udziału w bezpłatnych treningach 

organizowanych przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Zimą 
trenują w czterech szkolnych salach gimnastycznych, a frekwencja dopisuje.

Z tej możliwości korzysta obecnie do-
brze ponad setka dzieci w wieku 7-12 
lat z różnych części Siemianowic Ślą-
skich. Nie ma miesiąca, by nie pojawiło 
się od kilku, do nawet kilkunastu chęt-
nych. Stworzono solidne grupy stale 

uczęszczających na każde zajęcia, ale 
i takie są sytuacje, gdy ktoś przycho-
dzi „na próbę” i po kilku treningach al-
bo zostaje, albo szuka dla siebie innej 
rozrywki.

 Pod okiem profesjonalnych trene-
rów na zajęciach dla młodszych grup 
ćwiczone są podstawowe elementy pił-
karskie. Przyjęcie piłki, podanie, strzał, 
ustawianie się. Bardziej zaawansowa-
ne ćwiczenia są w starszych grupach. 

Wspólnym mianownikiem każdorazo-
wo są sparingi, które przynoszą najwię-
cej uciechy i frajdy.

Dzieci, pytane dlaczego systematycznie 
przychodzą, mówią różnie: albo, że chcą zo-

stać w przyszłości „prawdziwymi” piłkarza-
mi, albo, by mieć dobrą kondycję. Niektórzy 
twierdzą, że przychodzą, by po prostu fajnie 
spędzić czas z kolegami, rozgrywając me-
cze według zasad piłkarskich i z trenerem 
jako arbitrem. Czy też zapełnić lukę braku 
piłki nożnej na szkolnym WF-ie albo przez 
warunki niekorzystne do gry na dworze…

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać dzieci na tre-

ningi. Nie kosztują nawet złotówki. Wy-
starczy przyjść z dzieckiem na jedne z za-

jęć i wypisać odpowiednią deklarację, 
jaką mają przy sobie trenerzy. Należy 
pamiętać jednak o sztywno ustalonym 
przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjo-
nują dwie grupy - 7-9 i 10-12 lat).  rg

 Dzieje się w „Chemiku”
Grudzień

Styczeń

Luty
Animal Flow - Ćwiczenia z ciężarem 

własnego ciała
Informacja i zapisy: 

 kacper.flows@gmail.com

Harmonogram treningów w salach 
gimnastycznych w ferie:

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

- 14:30-15:30 dzieci 7-9 lat (grupa młodsza)
- „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)
Zajęcia dodatkowe w tym okresie się nie odbywają.

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szczegóły patrz: harmonogram str. 20, tel. 796 491 766, 32 228 20 90
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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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