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Zaproszenie do udziału w Zebraniach
Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają  

na Zebrania Osiedlowe Członków SSM – harmonogram czytaj str. 5

Zarząd i Rada Nadzorcza SSM zwraca się do Państwa  
 z apelem o szeroki i aktywny udział w tych Zebra-

niach. Będzie to kolejna okazja do wysłuchania sprawozdań 
z działalności Rad Osiedlowych i administracji wraz z przed-
stawieniem informacji o realizacji wniosków, jakie przyję-
to w czerwcu ubiegłego roku podczas osiedlowych zebrań. 
Dyskusja to również istotny element tych spotkań z miesz-
kańcami. W jej trakcie można sobie wiele spraw wyjaśnić. Na 
forum pojawiają się postulaty zarówno do Spółdzielni, Urzę-
du Miasta, jak i do służb mundurowych czy oczyszczania 
miasta. W toku dyskusji przedkładane są też pomysły na to, 
jak „ulepszyć” czy upiększyć nasze osiedla.

Nie wszystko da się zrobić od ręki. Trzeba planować. Stąd 
z ogromną troską musimy podchodzić do wspólnego mie-
nia. Ogół zamieszkałych tak czyni, za co im dziękujemy. Nie-
stety, we znaki dają się wandale bezmyślnie niszczący to, co 
nasze, to co wspólne, to co powinno nas cieszyć i służyć dłu-
go - bez konieczności ponoszenia zbędnych nakładów fi-
nansowych na naprawy.

Pamiętajmy, że bieżące sprawy i bolączki należy zgłaszać 
do administracji osiedli – nie czekajmy z tym (co nas uwiera) 
do zebrań, które organizowane są raz do roku.

Szanowni Państwo, Sąsiedzi
W tym roku upływa kadencja Rad Osiedli SSM. Moim zda-

niem z zadania swego Członkowie R.O. wywiązali się jak nale-
ży, pomimo trudności, jakie przyszły wraz z pandemią korona-
wirusa i reżimem sanitarnym, który uniemożliwiał nam funk-
cjonowanie w normalnym trybie. Rady Osiedli wspólnie z ad-
ministracjami, rzetelnie i racjonalnie gospodarzyli środkami, 
a ogrom zrealizowanych prac dobitnie o tym świadczy. Nie 
wszystko się udało, ale tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. 
Potrzeby zawsze są większe od możliwości. Dziękuję wszystkim 
członkom Rad Osiedlowych za ich wkład pracy, za poświęcanie 
własnego czasu wolnego dla działania na rzecz ogółu. W tym 
roku wybory do Rad Osiedli na kolejną kadencję. Dokonajmy 
trafnych decyzji i wybierzmy tych, którym ufamy i którzy cieszą 
się autorytetem w swoim środowisku, tych którzy mają auten-
tycznie coś do powiedzenia i widzą potrzeby ogółu.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej
(-) Wiesław Jaźwiec

Siemianowice Śląskie, marzec 2023 rok Przewodniczący RN SSM
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Firma Guz  
Technika Piekarnicza,

Siemianowice Śląskich przy ul. Budryka 4
poszukuje pracowników na stanowisko:

 Mechanik maszyn
 Elektryk - Automatyk

Mile widziane także osoby do przyuczenia 
oraz emeryci, którzy pracowali w ww. zawodach

Tel. 601-424-414
w.guz@guztech.com.pl 

guztech.com.pl s-
??

?/
3-

23

MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

s-???/3-23

Dorobek szkółki
Od samego początku ideą, która 

przyświecała inicjatywie, było zachę-
cenie dzieci do aktywności pozaszkol-
nej. Do zagospodarowania im czasu 
wolnego oraz „oży-
wienia” w wyjątkowy 
sposób powstających 
na ten czas w osied-
lach spółdzielczych 
nowoczesnych boisk 
w i e l o f u n k c y j n y c h . 
Bezpłatnie. Dużą rolę 
odegrały tu Śląski 
Związek Piłki Nożnej, 
dzięki któremu 
„pozyskano” do 
współpracy dwóch li-
cencjonowanych tren-
erów - Dariusza Rzeźniczka i Roberta 
Razakowskiego.

Liczba dotychczasowych uczestników 
i sam fakt, że wciąż są chętni by dołączyć 
do treningów - to dorobek tej spółdziel-
czej szkółki piłkarskiej, będącej ewene-

mentem w skali kraju, jeśli chodzi o or-
ganizowanie tego typu zajęć mieszkań-
com przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Na przestrzeni 10 lat, w zajęciach pił-
karskich organizowanych na czterech 

boiskach osiedli spółdzielczych, a w se-
zonie późno jesiennym i zimowym - 
w salach siemianowickich szkół, wzię-
ło udział kilkuset uczestników w wie-
ku 7-12 lat. Dzisiaj, w każdym tygo-
dniu trenuje ich w różnych osiedlach 

i grupach wiekowych średnio w sumie 
setka i to zainteresowanie nie słabnie. 
Część uczestników, którzy zaczynali 
tutaj w pierwszych latach, dziś trenu-
je i gra w śląskich klubach piłkarskich. 
Idea zachęcenia najmłodszych do wyj-
ścia popołudniu z domu i aktywności 
fizycznej - procentuje.

Wychowankowie kontra Gwiazdy
Na 31 maja, środowe popołudnie, 

w „Pszczelniku” (przy złej pogodzie 
w Kompleksie Sportowym „Michał”) 
zaplanowano wydarzenie sporto-

we, w którym wezmą 
udział zarówno aktual-
nie trenujący, wycho-
wankowie, jak i zapro-
szone gwiazdy:

- Przygotowania 
trwają już od jakiegoś 
czasu - mówi Dariusz 
Rzeźniczek, zajmujący 
się organizacją impre-
zy. - Wydarzenie będzie 
podzielone na dwie czę-
ści: międzyosiedlowy 
turniej piłkarski dzieci 

aktualnie z nami trenującymi, połączony 
z rozdaniem kolejnych kompletów stro-
jów piłkarskich oraz mecz „Wychowan-
kowie kontra Gwiazdy”. Ze względu na 
to, że część naszych wychowanków roz-
grywa w weekendy mecze ligowe, a tak-
że trudniej ściągnąć gości przez różne zo-
bowiązania zawodowe, zdecydowaliśmy 
się na organizację imprezy w środku ty-
godnia, popołudniu. Mam potwierdze-
nie, że będzie z nami Jacek Krzynówek - 
wybitny piłkarz, wielokrotny reprezentant 
Polski, będzie Damian Galeja - były pił-
karz, dziś działający w Śląskim Związku 
Piłki Nożnej. Drużyna gwiazd jest w trak-
cie kompletowania, myślę że niespodzia-
nek nie zabraknie - relacjonuje Dariusz 
Rzeźniczek. 

Więcej szczegółów imprezy poznamy 
w kolejnych tygodniach. Z pewnością 
jednak będzie to jedno z najciekaw-
szych sportowych wydarzeń w tym ro-
ku kalendarzowym w mieście. rg

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Będą emocje!Będą emocje!
JJeszcze kilka tygodni i minie dekada odkąd z inicjatywy Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej i pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej utworzono spółdzielczą szkółkę piłkarską dla dzieci. Jubileusz przypie-
czętuje duże wydarzenie sportowe zaplanowane na środę, 31 maja br., do 
którego trwają już przygotowania!

Harmonogram treningów w salach 
gimnastycznych:

- „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)

Zajęcia dodatkowe w tym okresie się nie odbywają.
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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

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
Bronisław Breguła, Adam Cebula*

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

w siedzibie SSM pok. 50 

tel. 32 609-14-00
Z kolei 8 maja 2023 r. dyżurować będą  
Damian Łączyński, Wanda Stolarczyk*

*skład osobowy może ulec zmianie 

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

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

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

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

Godziny pracy Spółdzielni, w tym administracji - kontakt telefoniczny:
poniedziałek 7:00-17:00; wtorek, środa czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00

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

z Pogotowiem Technicznym SSM

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 16:00-17:30 
(pawilon usługowo-handlowy przy uli-
cy W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 16:00-17:00 (siedziba administracji)
Osiedle „Michałkowice”

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
od 16:00 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca przed 

lub w trakcie zebrania - zebranie od 

17:00 w sali konferencyjnej RO przy ad-
ministracji (ul. Wł. Reymonta).

Osiedle „Chemik”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 16:00-17:00 w sa-
li konferencyjnej RO przy administracji 
(ul. ks. Kapicy)

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 16:00-17:00 (siedzi-
ba administracji)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

16:00-17:00 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Członkowie Rad Osiedli zapraszają

W określone dni i godziny, zazwyczaj przy okazji comiesięcznych posie-
dzeń Rad Osiedlowych można przyjść, przedstawić problemy, pomysły 

lub rozwiązania, które dotyczą naszej Spółdzielni.
 Głos Rad Osiedli ma znaczenie między innymi przy ustalaniu priorytetów rocz-

nych planów remontów czy kierunków działania w bliższej lub dalszej perspekty-
wie czasowej. To też organ doradczy SSM. Jej członkowie to równocześnie miesz-
kańcy osiedli spółdzielczych.
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Tematy z Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uzasadnienie do zmian
Regulaminu rozliczeń kosztów 

energii cieplnej SSM
Zaproponowane RN zmiany wynikają 

przede wszystkim z wprowadzenia Roz-
porządzenia Ministra Klimatu i Środowi-
ska z dnia 07. 12. 2021 r. w sprawie wa-
runków ustalania technicznej możliwo-
ści i opłacalności zastosowania ciepło-
mierzy, podzielników kosztów ogrzewa-
nia oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej 
wody użytkowej, warunków wyboru me-
tody rozliczania kosztów zakupu ciepła 
oraz zakresu informacji zawartych w in-
dywidualnych rozliczeniach oraz noweli-
zacjami Ustawy Prawo Energetyczne.

Rozporządzenie oraz Ustawa przyno-
szą wiele nowości, które głównie zosta-
ną przedstawione na rachunkach rozli-
czeniowych, a będą to:
  słownik pojęć zastosowanych  

w nowelizacji Regulaminu;
 koszty opłaty zmiennej dla wspól-

nych części budynku wielolokalowego 

użytkowanych przez użytkowników lokali 
jako powierzchnię lub kubaturę tych czę-
ści proporcjonalnie do powierzchni lub 
kubatury zajmowanych lokali; 
  wartość maksymalnego kosztu 

zmiennego zakupu ciepła zależnego od 
jego zużycia dla danego lokalu w sezo-
nie grzewczym, wartość minimalnego 
kosztu zmiennego zakupu ciepła zależ-
nego od jego zużycia dla danego loka-
lu w sezonie grzewczym; 
 porównanie zużycia ciepła ze zuży-

ciem w tym samym okresie poprzednie-
go roku w formie graficznej, z uwzględnie-
niem obliczeniowej temperatury dla strefy 
klimatycznej, w której znajduje się budynek 
– w okresie letnim i w okresie zimowym;
 ilość pobranego ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania oraz przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej w budynku, 
 ilość pobranego ciepła przypada-

jąca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 
m3 kubatury; 

 koszt pobranego ciepła w rozbi-
ciu na koszty ogrzewania i koszty przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej, – 
koszty stałe zakupu ciepła;
 informacje kontaktowe do orga-

nizacji zrzeszających lokatorów budyn-
ków wielolokalowych;
 informacje dotyczące stron inter-

netowych, gdzie możliwe jest uzyska-
nie informacji o dostępnych środkach 
poprawy efektywności energetycznej.

Zachodzi ponadto potrzeba wpro-
wadzenia czy też uaktualnienia nie-
których pojęć zastosowanych w obo-
wiązującym Regulaminie, kluczowych 
w procesie obliczeń komputerowych.

Wymagania wynikające z ww. aktów 
są dużo obszerniejsze niż przedsta-
wiono powyżej, jednakże obowiązują-
cy w Spółdzielni Regulamin Rozliczeń 
Kosztów Energii Cieplnej już od wielu 
lat spełnia oczekiwania ustawodawcy 
w tym zakresie.   mag

Analiza zaległości „czynszowych” na 31.12.2022 r.
Analiza zaległości bieżących pochodzenia „czynszowego” 

wskazuje, że ich poziom w przypadku lokali mieszkalnych 
wg stanu na 31.12.2022 r. zwiększył się w stosunku do stanu 
na 31.12.2021 r. o 66 835,77 zł. Udział tych zaległości do nali-
czeń „czynszowych” uległ natomiast niewielkiemu obniżeniu 
z 2,46% do 2,40%.  W omawianym okresie uległy obniżeniu 
zaległości „czynszowe” na lokalach użytkowych o 66 857,34 
zł tj. o 1,56% w stosunku do naliczeń. Na koniec roku 2022 
zaległości bieżące na tych lokalach wynosiły 329 293,98 zł. 

Ogólny wskaźnik zadłużenia bieżącego, w stosunku do na-
liczeń rocznych, obniżył się o 0,16% i wynosi 2,59%. 

Całość zadłużenia pochodzenia „czynszowego” na 
31.12.2022 r. w wysokości 5 318 672,43 zł (5,36% w stosun-
ku do naliczeń rocznych opłat „czynszowych”), przy spadku 
procentowym o 0,40%, niewiele odbiega od stanu zadłuże-
nia w latach poprzednich.

Przedstawione wartości liczbowe na dzień 31.12.2022 r. pozo-
stają na porównywalnym poziomie do zaległości z ostatnich kil-
ku lat i w chwili obecnej nie stanowią poważnego zagrożenia dla 
funkcjonowania SSM. Niemniej trudna sytuacja finansowa  społe-
czeństwa, związana z postępującą inflacją obliguje służby windy-
kacyjne do wnikliwej i systematycznej pracy w celu odzyskiwania 
należnych SSM środków, niezbędnych do utrzymywania w do-
brym stanie zasobów mieszkaniowych. W stosunku do osób za-
legających z opłatami Zarząd SSM podejmuje różnego rodzaju 
działania mające na celu odzyskanie zaległych kwot. Do dzia-
łań tych należy dostarczanie informacji przez służby księgowe 
o zaległościach „czynszowych” w postaci „potwierdzenia salda” 
czy też zawiadomienia o wysokości salda, jak również poprzez 
korespondencję i rozmowy przeprowadzane przez pracowni-
ków SSM oraz kierowanie spraw o zapłatę należności do sądu.

W 2022 r. wysłano:
 do osób zalegających z opłatami powyżej 3 miesięcy - 

409 monitów przesądowych (w 2021  r. – 489), do 3 miesięcy 

– 2 527 wezwań do zapłaty oraz 594 wezwań do zapłaty od-
setek (w 2021 r. – 2 479, o odsetki – 617),
 do wszystkich osób zalegających z opłatami za mieszka-

nia na 30.11.2022 r. – 1 825  zawiadomień o wysokości salda,
 do wszystkich osób zalegających z opłatami za lokale 

użytkowe na 30.11.2022 r. – 204.  
W ramach odzyskiwania zaległości SSM współpracowa-

ła z firmą windykacyjną. W 2022 r. wytoczono 47 (w 2021 r. 
60) spraw sądowych o zapłatę należności w lokalach miesz-
kalnych na kwotę 536 733,79 zł (w 2021 r. 505 247,05 zł) oraz 
5 spraw sądowych dotyczących lokali użytkowych na kwotę 
42 540,28 zł (w 2021 r. 3 sprawy na 13 194,33 zł).

Do zwindykowania  ze spraw sądowych z roku 2022 i lat po-
przednich ( na koniec XII 2022 r.) pozostała kwota 2 744 348,16 
zł (w 2021 r. 2 829 084,31 zł). Kwota dotyczy lokali mieszkal-
nych i użytkowych. Wpływy na konto SSM z tytułu spraw są-
dowych są realizowane poprzez windykację komorniczą ale 
również poprzez indywidualne wpłaty osób z zaległościami. 

Pomimo spowolnienia polskiej gospodarki, i ogólnie złej sy-
tuacji na rynku gospodarczym, należy stwierdzić, że gospodar-
ka finansowa Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzię-
ki z dużą ostrożnością podejmowanym decyzjom, nie odczuła 
w znacznym stopniu negatywnych konsekwencji wywołanych 
przez czynniki zewnętrzne. Sytuacja w kraju, niekorzystna dla 
gospodarki i przedsiębiorców ze względu na rosnące koszty 
zakupu towarów i usług a przede wszystkim wzrost cen energii 
elektrycznej, cieplnej oraz gazu, nie przełożyła się na drastycz-
ne pogorszenie funkcjonowania Spółdzielni. SSM posiada do-
brą płynność finansową, co pozwala jej na prawidłowe i termi-
nowe regulowanie swoich zobowiązań. Nie bez znaczenia jest 
oczywiście dojrzała i świadoma postawa członków Spółdziel-
ni oraz pozostałych użytkowników lokali, wykazujących się 
poprzez regularne i terminowe płatności olbrzymią odpowie-
dzialnością za losy naszych spółdzielczych zasobów. kś
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Przebieg Zebrania Osiedlowego jak i jego zadania i kompetencje określa przyjęty Regulamin.  
Dla przypomnienia publikujemy jego początkowe postanowienia określające zasady uczestnictwa.

§ 1.
Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa na podstawie:
- Statutu Spółdzielni § 35 i § 36 ust. 2.
- Niniejszego Regulaminu

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

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

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

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

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

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego Członków SSM
3. Wybór Komisji Wnioskowej
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
5. Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla
6. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres kadencji 2018-2023
7. Sprawozdanie kierownictwa administracji:

- z realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2022 roku
- z działalności Administracji Osiedla w 2022 roku i zamierzeń na rok 2023 

8. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedlowej
9. Dyskusja

10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w sprawie ogłoszenia wyników wyborów  
do Rady Osiedlowej

11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków
12. Zakończenie Zebrania.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH SSM – marzec 2023

Lp. TERMIN ZEBRANIA OSIEDLE MIEJSCE ZEBRANIA

1
14. 03. 2023 r. godz. 1700

(wtorek) im. J. TUWIMA Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

2
15. 03. 2023 r. godz. 1700

(środa) „CHEMIK” Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

3
16. 03. 2023 r. godz. 1700

(czwartek) „MŁODYCH” Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

4
20. 03. 2023 r. godz. 1700

(poniedziałek) „WĘZŁOWIEC” Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

5
21. 03. 2023 r. godz. 1700

(wtorek) „MICHAŁKOWICE” Pałac Rheinbabenów „Zameczek”
ul. Oświęcimska 1

6
22. 03. 2023 r. godz. 1700

(środa) „BAŃGÓW” Szkoła Podstawowa nr 16
- wejście od strony boiska

7
23. 03. 2023 r. godz. 1700

(czwartek) „CENTRUM” Klub „Centrum”
Ul. Powstańców 54
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W tym numerze „Mojej Spółdzielni” przedstawiamy garść kolejnych problemów (tematów), zgłaszanych w admini-
stracjach SSM regularnie. Odpowiedź na niektóre z nich wcale nie jest tak oczywista, jak się wydaje.

Kolejność przedstawianych problemów 
jest przypadkowa

1. Nagminne, głośne zachowywanie 
się sąsiadów. Jakie możliwości ma ad-
ministracja, Spółdzielnia, by ten pro-
blem zminimalizować?

- Zarząd Spółdzielni włącznie z admini-
stracjami nie mają instrumentów praw-
nych, by temu problemowi w 100% sku-
tecznie zaradzić. Wystosowywane są pisma 
do tych mieszkańców, na których wpły-
wają skargi, takie tematy omawiane są 
czasem na posiedzeniach Rady Osiedla, 
ale wydaje się, że najskuteczniejszą me-
todą, poza bezpośrednim międzysąsiedz-
kim wyjaśnieniem problemu, jest kon-
takt mieszkańca ze służbami munduro-
wymi. Możemy nawiązać go bezpośred-
nio z dzielnicowymi policji i straży miej-

skiej, pracującymi w naszej lokalnej spo-
łeczności. Jeśli sprawa zostaje zgłoszona 
w administracji lub na dyżurze Rady Osie-
dla to również jest odnotowy-
wana i przekazywana w „spra-
wach dla dzielnicowego”.

2. Czy można palić w klatce 
schodowej? Czy administracja 
może coś zrobić z tym proble-
mem? Dym niesie się do gó-
ry na wyższe piętra, a uwagi 
i prośby sąsiedzkie są lekce-
ważone.

- Palenie papierosów w klat-
ce schodowej to często przy-
czyna niesnasek międzysą-
siedzkich, zwłaszcza teraz, 
w okresie zimowym. Nie chce-
my dymić w domu, za zim-
no nam w oknie, na balkonie, więc „na 
dymka” wychodzimy na klatkę. Nie-

chciany smród, niosący się przez kilka 
pięter budynku, otwarte kilka godzin 
okno dla przewietrzenia. Papierosowy 
smród i wychłodzenie klatki schodowej 
denerwują sąsiadów. Często o tym na-
wet nie wiemy, bo nie powiedzą nam 
tego wprost, nie chcąc się konflikto-
wać. O tym, czy wolno palić mówi jasno 
Regulamin Porządku Domowego SSM, 
w § 10, punkcie 2: Zabrania się palenia 
tytoniu (...) w piwnicy, na strychu, w pral-
ni, suszarni, w klatce schodowej i w kabi-
nie dźwigu. Istotne jest tu również bez-
pieczeństwo przeciwpożarowe.

Administracje nie mają zbyt wie-
le możliwości interwencji. Jest kore-
spondencja drogą pocztową lub tele-
foniczną, naklejki o zakazie palenia, ale 
wszystko zależy od... kultury osobistej.

3. Czy można otwierać okna klatki 
schodowej zimą? Czy istnieje możli-
wość demontażu na czas zimowy klam-

ki okiennej, by okna nie otwierano, bo 
nieraz uchylone jest i całą noc…

- Okna w klatce schodowej oprócz 
tego, że naturalnie ją doświetlają, słu-
żą także temu, by miała ona na róż-
nych kondygnacjach dopływ świeże-
go powietrza. Zarząd Spółdzielni nie 
jest zwolennikiem demontażu kla-
mek okiennych ze względu między 
innymi na wentylację mieszkań. Na-
sze drzwi z klatki do mieszkania, obok 
okien w domu, to główny element 
mieszkania, za pośrednictwem które-
go następuje dopływ świeżego powie-
trza, zapewniający prawidłową wenty-
lację. Spełniają także funkcję awaryjną 
w przypadku pożaru i późniejszej ko-
nieczności sprawnego oddymienia klat-
ki schodowej

Mając jednakże na względzie „cie-
płolubnych” mieszkańców z wietrze-

niem klatki schodowej też nie moż-
na przesadzać. Zwłaszcza w godzinach 
wieczornych i nocnych, gdy tempe-

ratura spada zimą znacznie 
poniżej zera. Chłód napływa-
jący z otwartego okna klatki 
przez szpary drzwi przez kilka 
godzin, nie jest niczym przy-
jemnym i prowokuje miesz-
kańców do nadmiernego do-
szczelniania mieszkania. Jeśli 
otworzyliśmy okno w klatce 
to pamiętajmy by je zamknąć.

4. Zasugerowano mi pod-
czas przeglądu wentylacji 
w mieszkaniu, by rozważyć 
montaż nawiewnika okienne-
go. Jak mam to w Spółdzielni 
załatwić?

- Nawiewniki okienne są dofinan-
sowywane przez SSM. Mieszkaniec 

O co najczęściej pytamy w ADM?O co najczęściej pytamy w ADM?
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w swojej administracji składa pismo, 
w którym wyraża chęć montażu na-
wiewnika lub nawiewników okiennych. 
Dalej, otrzymuje on informację zwrot-
ną z danymi do przelewu na konto SSM 
i pokrywa około 30% wartości za sztu-
kę, tj. 77,30 zł. Resztę finansuje Spół-
dzielnia. Montaż nawiewnika następu-
je na zlecenie Spółdzielni firmie ze-
wnętrznej. Termin wykona-
nia ustalany jest już indywi-
dualnie między wykonawcą 
a mieszkańcem.

5. W okolicy mojego budyn-
ku widziałem szczury lub je-
stem przekonany, że bytują 
one na śmietniku albo w piw-
nicy.

- Oprócz obowiązkowej, 
powszechnej akcji deratyza-
cji w mieście, administracja 
przyjmuje takie zgłoszenia 
i reaguje zlecając deratyza-
cję w sugerowanym miejscu. 
Niestety, problem bytowa-
nia gryzoni wokół śmietni-
ków na otwartej przestrze-
ni jest trudny do rozwiąza-
nia. Metody, które sprawdza-
ją się w zamkniętych prze-
strzeniach, nie mogą być 
stosowane w miejscach otwartych, 
ogólnodostępnych. Zasypywanie 
otworów w ziemi przypomina często 
„syzyfową pracę”.

Warto więc stosować się do regu-
larnie powtarzanych apeli, które pro-
blem szczurów ograniczają zanim się 
on w ogóle pojawi, a mianowicie: nie 
dokarmianie ptaków przy budynkach. 
Oprócz najedzonych gołębi, w nocy, 
pod osłoną mroku - dokarmiają się 
i szczury. Gdy przyzwyczają się do re-

gularnych posiłków, podobnie jak pta-
ki, zostaną już na stałe na miejscu

Jednym z celów programu zabudowy 
osiedlowych stanowisk kontenerowych 
na odpady komunalne, a także - co się 
z tym wiązało - systematycznego wypro-
wadzania śmieci z budynków (zamyka-
nie zsypów) doprowadziło do ogranicze-
nia problemu bytowania szczurów w bu-

dynkach, a szerzej - w osiedlach spół-
dzielczych. Niemniej w niektórych miej-
scach od czasu do czasu się on ujawnia.

6. Sąsiad/ka opiekował/a się ogród-
kiem przy domu, ale teraz nie ma już si-
ły, a nikt z klatki nie chce tego przejąć. 
Sąsiad/ka zajmował/a się obejściem 
domu, ale zmarł/a. Czy administracja 
może przejąć w opiekę ten skrawek te-
renu, by nadal było tak ładnie?

- Zarząd SSM podziela opinie miesz-
kańców, że bezpośrednie otoczenie 

budynków to ważny element estety-
ki domu i całego osiedla. Dopingu-
je wszelkim inicjatywom podejmo-
wanym przez osoby, chcące zagospo-
darować fragment terenu przy domu 
pod ogródek - jeśli to tylko możliwe. 
Administracje ze swojej strony opie-
kują się klombami i rabatami, a tak-
że utrzymaniem skwerów wypoczyn-

kowych, jakich systematycz-
nie rokrocznie przybywa 
na osiedlowych trawnikach 
i nieużytkach w środku osie-
dli. Od przejęcia o pieki nad 
ogródkami przydomowymi 
ADM-y się nie uchylają, ale 
trzeba mieć na względzie, że 
dotychczas wkładany wysi-
łek: zarówno czasowy jak i fi-
nansowy w jego upiększanie 
oraz utrzymanie, prawdopo-
dobnie nie będzie taki sam, 
jak było to pod okiem miesz-
kańca-opiekuna. 

7. Sąsiad posadził drzewo 
przy budynku. Zgłaszam do 
administracji obawy, co bę-
dzie za kilka lat, gdy wyro-
śnie i przyciemni nam miesz-
kanie…

- Idea sadzenia nowych 
drzew z definicji jest słuszna. Jednakże 
nawet to należy robić rozsądnie i z po-
szanowaniem zdania innych współ-
mieszkańców budynku wielorodzinne-
go. Właściwym posunięciem jest skon-
sultowanie tego z sąsiadami oraz osie-
dlową administracją, zanim jeszcze 
wsadzimy sadzonkę do ziemi. Trzeba 
mieć również na względzie na przykład 
fakt uzbrojenia terenu itp., o którym 
ADM-y mają rozeznanie.

Rafał Grzywocz

Im bliżej terminu wywózki Im bliżej terminu wywózki 
wystawisz odpady wystawisz odpady 

wielkogabarytowe, wielkogabarytowe, 
 tym krócej będziesz  tym krócej będziesz 

na to patrzećna to patrzeć
Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  

informacja w administracji,  informacja w administracji,  
strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowestrona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zgodnie z planem remontów roz-

poczęły się roboty malarskie w klatce 
schodowej przy ulicy Okrężnej 8. Przy 
okazji uporządkowano m.in. instalacje 
teletechniczne poprzez wprowadze-
nie ich do wspólnych korytek, a także 

wymieniono instalację domofonową. 
Trwa wymiana oświetlenia klatki scho-
dowej na oświetlenie typu LED.

- Wojciecha Korfantego 3B i 4A - to 
dwa kolejne adresy, gdzie prowadzone 
są prace związane z wymianą dźwigów 
osobowych.

- We wszystkich nieruchomościach, 
według potrzeb, trwa usuwanie nie-
szczelności instalacji gazowych, jakie 
ujawniono w trakcie rocznych przeglą-
dów.

- Zakończyły się prace realizowane 
na elewacjach budynków, a konkretnie 
uzupełnianie brakujących kratek wen-
tylacyjnych.

- Po otrzymanej decyzji Urzędu Mia-
sta, administracja dokona wycin-
ki pozostałych do usunięcia pojedyn-
czych drzew - przy Hermana Wróbla 1 
oraz ulicy ks. Jana Kapicy w kierun-
ku H. Wróbla 7D. W tym rejonie poja-
wi się za to siedem sadzonek drzew li-
ściastych.

Osiedle „Młodych”
Od początku roku w osiedlu trwają du-

że roboty. Do najważniejszych należą:
- wymiana dźwigów osobowych. Przy 

Alei Młodych 13 i 14 - wymieniono, 

przy Alei Młodych 1 - wymianę windy 
niedawno rozpoczęto.

- malowanie klatek schodowych:
 Niepodległości 30 i 32 oraz Aleja 

Młodych 12 - ukończono,
 Aleja Młodych 11, 14 i 15 - w trak-

cie,

 Aleja Młodych 13 - wkrótce po-
czątek prac.

W minionych tygodniach wykonano 
także opaski izolacyjne wokół dwóch 
budynków, na których w zeszłym roku 
wykonywane były duże roboty elewa-
cyjne - przy Teatralnej 1-3 oraz Alei 
Młodych 1-2.

Przy ulicy ZHP 7 wznowiono prace 
związane z przeróbką instalacji desz-
czowej z trzech pionów w jeden wspól-
ny. Wcześniej wykonano przyłącze do 
budynku. To ostatni budynek osiedla, 
gdzie takie prace są realizowane.

Osiedle „Chemik”
Pierwszym większym zadaniem, ja-

kie będzie realizowane na zewnątrz 
budynków, jest wymiana nawierzchni 
drogi i parkingu przy ulicy Niepodle-
głości 64-66 - to jednak nastąpi za kil-
ka tygodni. Na ten moment administra-
cja zleca mniejsze zadania. W ostatnich 
tygodniach m.in.:

- przycinkę osiedlowego drzewosta-
nu, np. przy ulicach Walerego Wró-
blewskiego 51-53 i 61-63,

- wymianę wewnętrznej rury spu-
stowej wraz z wymianą fragmen-
tu papy termozgrzewalnej na dachu 

- A. Zgrzebnioka 47 oraz na poziomie 
dachu rury spustowej - Niepodległo-
ści 64A,

- naprawę elewacji, uszkodzoną przez 
ptaki - A. Zgrzebnioka 43A,

- wymianę tablicy rozdzielczej na 
parterze budynku - W. Wróblewskie-
go 39B.

Osiedle „Bańgów”
W minionych tygodniach najwięcej 

zleconych przez administrację zadań 
dotyczyło robót instalacyjnych w bu-
dynkach. Poza reagowaniem na zgło-
szenia o przeciekach w mieszkaniach, 
zlecono m.in. wymianę kolejnego od-
cinka poziomu ciepłej, zimnej wody 

przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
87A, B. Prace związane z wymianą po-
ziomów ciepłej, zimnej wody oraz cyr-
kulacji przy ulicy M. Skłodowskiej-Cu-
rie 31 i 33 zmierzają również ku koń-
cowi.

Osiedlowi konserwatorzy wymienia-
ją wodomierze na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców. W marcu prowadzo-
ne są pomiary skuteczności zerowania 
w mieszkaniach - przy ul. M. Skłodow-
skiej-Curie 17-89.

Osiedle „Węzłowiec”
W budynku przy ulicy Wł. Jagiełły 

1A, B, C wykonano wspólne korytka 
(pionowe i poziome) przeznaczone na 
instalacje multimedialne. Teraz zada-
niem kilku operatorów jest przeniesie-
nie do nich swoich instalacji. W klat-
kach „B” oraz „C” trwają prace remon-
towe poprzedzające kompleksowe ma-
lowanie.

Przy ulicy Wł. Jagiełły 17 zakończo-
no budowę dojazdu do nowego bu-
dynku.

Z innych prac, jakie zleciła w ostat-
nich tygodniach administracja, można 
wspomnieć o:

ciąg dalszy na str. 11

W osiedlach trwają około wiosenne roboty, tu: W osiedlach trwają około wiosenne roboty, tu: 
przycinka drzew - ul. W. Wróblewskiegoprzycinka drzew - ul. W. Wróblewskiego

os. „Michałkowice”.  W kilku miejscach osiedla os. „Michałkowice”.  W kilku miejscach osiedla 
prowadzono roboty ziemneprowadzono roboty ziemne

Klatki, windy, nawrotnice
Końcem zimy najwięcej robót remontowych wykonywanych jest w osie-

dlach, które w tegorocznych planach remontowych mają zaplanowane 
prace wewnątrz budynków i można je wykonywać bez spoglądania na ter-
mometr. Duże prace na zewnątrz realizowane będą przy stabilnych warun-
kach atmosferycznych, wiosną. Administracje zlecają za to przedwiosenne 
prace, takie jak np. przycinka pielęgnacyjna osiedlowego drzewostanu, no-
we nasadzenia czy porządkowanie klombów.
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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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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Trwają remonty kolejnych klatek schodowychTrwają remonty kolejnych klatek schodowych
  os. „Młodych”, Aleja Młodych 14, 15 os.  „Węzłowiec”, ul. Wł. Jagiełły 1  os. „Młodych”, Aleja Młodych 14, 15 os.  „Węzłowiec”, ul. Wł. Jagiełły 1

os. „Młodych”. Wykonano opaskę izolacyjną  os. „Młodych”. Wykonano opaskę izolacyjną  
po dociepleniu - Aleja Młodych 1-2po dociepleniu - Aleja Młodych 1-2

os. „Młodych”. Nowe windy już czynne  os. „Młodych”. Nowe windy już czynne  
- Aleja Młodych 13, 14- Aleja Młodych 13, 14

os. „Centrum”. Po decyzji PSP wykonano przed os. „Centrum”. Po decyzji PSP wykonano przed 
budynkami nawrotnice i oznakowano  budynkami nawrotnice i oznakowano  

drogę pożarową - Śląska 46, 48drogę pożarową - Śląska 46, 48

os. „Chemik”. Wymieniono tablicę os. „Chemik”. Wymieniono tablicę 
rozdzielczą dla budynku i garaży rozdzielczą dla budynku i garaży 

- W. Wróblewskiego 39- W. Wróblewskiego 39

os. „Bańgów”. W marcu trwają os. „Bańgów”. W marcu trwają 
pomiary skuteczności  pomiary skuteczności  

zerowania w mieszkaniachzerowania w mieszkaniach

Klatki, windy, nawrotniceKlatki, windy, nawrotnice
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- wymianie pompy cyrkulacyjnej cie-
płej wody w stacji wymienników po 
awarii - Grunwaldzka 7B,

- wymianie trójników na poziomach 
ciepłej wody - Grunwaldzka 5B i Wł. 
Jagiełły 7D,

- montażu nowej tablicy numerycz-
nej budynku - Wł. Jagiełły 25,

- wycince dwóch drzew na szczy-
tach budynków Wł. Jagiełły 35 i 37 
w związku z wymianą odcinka sieci 
centralnego ogrzewania i ciepłej wo-
dy przez spółkę „Tauron”. Po zakończe-
niu robót pojawią się nowe nasadzenia.

Po przeglądach konserwacyjnych zle-
cono wymianę zużytych lub uszkodzo-
nych elementów dźwigów osobowych. 
Takie prace miały miejsce przy: Wł. Ja-
giełły 35A, 37C, 39D. Niebawem, przy 
dogodnych warunkach atmosferycz-
nych, rozpocznie się ostatni etap re-
montu balkonów przy ulicy Wł. Jagieł-
ły 1 - segment „C” (szesnaście sztuk).

Osiedle „Michałkowice”
W minionych tygodniach, 

w kilku miejscach osiedla moż-
na było dostrzec roboty ziem-
ne. Przy ulicy Pocztowej 14A 
zapadał się teren wokół stu-
dzienki kanalizacyjnej. Firma 
zewnętrzna podjęła prace, m. 
in. uszczelniając ją od wewnątrz 
i zewnątrz, nawożąc nowej zie-
mi i przywracając w ten sposób 
teren do właściwego stanu.

Z kolei na zlecenie spół-
ki „Tauron” w ostatnich tygo-
dniach, w rejonie Przyjaźni 
8-10, 18-22, 24-26 oraz Ko-

ścielnej 36 trwały roboty przyłącze-
niowe na sieciach, przeprowadzono też 
wymianę poziomów ciepłej wody.

Tymczasem przy Pocztowej 15, 
w związku z powtarzającymi się awa-
riami, Wodociągi Siemianowickie „Aqua 
Sprint” zleciły wymianę odcinka kanali-
zacji sanitarnej.

Przy ulicy Przyjaźni 18 zakończono 
wymianę poziomu kanalizacji deszczo-
wej od parteru do studni na zewnątrz 

budynku oraz odcinek poziomu insta-
lacji sanitarnej.

Osiedlowi konserwatorzy wymienili 
pion kuchenny zimnej wody przy Sta-
wowej 11A i odcinki poziomu zimnej 

wody - Przyjaźni 8, 8A, 22, 22A.
Wkrótce pojawią się nowe nasadze-

nia drzew przy ulicy Przyjaźni 46 oraz 
Stawowej 7.

Osiedle „Centrum”
Przełom I i II kwartału to okres, gdy 

największe prace realizowane są we-
wnątrz klatek schodowych. W „Cen-
trum” duże roboty dotyczą pięciu kla-
tek schodowych:

- Jana Pawła II 18 (dwie klatki) - są 
już gotowe, 

- Kolejowa 2 (dwie klatki) - gotowe 
w około 60%, 

- Powstańców 46A - wykonane oko-
ło 70%. 

W dwóch budynkach - przy ulicy Po-
wstańców 54B i C - admini-
strowanych przez ADM, zgod-
nie z planem remontów, do-
konano wymiany tablic bez-
piecznikowych na parterach.

Jednym z ważniejszych 
ostatnio wykonanych zadań 
była realizacja decyzji Pań-
stwowej Straży Pożarnej od-
nośnie oznakowania dojaz-
du do budynków Śląska 46 
i 48 jako drogi pożarowej. 
W związku z tym, poza usta-
wieniem stosownego oznako-
wania, trzeba było wydzielić 
część miejsc postojowych pod 

budynkami na potrzeby nawrotnicy. 
W ten sposób, gdyby doszło do jakie-
goś losowego zdarzenia, strażacy będą 
mieli większe pole do manewrowania 
wozem strażackim i większe szanse na 
przeprowadzenie sprawnej akcji.

Osiedlowi konserwatorzy w minio-
nych tygodniach wymieniali odcin-
ki pionów i poziomów wodnych m.in. 
przy Komuny Paryskiej 1, R. Gansiń-
ca 9, a także lampy oświetlenia kla-
tek schodowych na LED w remonto-
wanych w tym czasie klatkach scho-
dowych.

Przy sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych mają się wkrótce rozpocząć 
prace związane z usuwaniem glonów 
z zabrudzonych elewacji ostatnich bu-
dynków, jakie pozostały do realizacji 
przy ulicy Kruczej.

rg

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

Klatki, windy, nawrotniceKlatki, windy, nawrotnice

ciąg dalszy ze str. 8

os. „Tuwima”. Prace przy os. „Tuwima”. Prace przy 
wymianie dźwigów osobowych za wymianie dźwigów osobowych za 

zamkniętymi drzwiami windowymi zamkniętymi drzwiami windowymi 
- W. Korfantego 3B- W. Korfantego 3B

os. „Węzłowiec”. Z mniejszych zadań - wymiana tablic os. „Węzłowiec”. Z mniejszych zadań - wymiana tablic 
numerycznych budynków - Wł. Jagiełły 25numerycznych budynków - Wł. Jagiełły 25

Coraz bliżej wiosnaCoraz bliżej wiosna
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Praktycznie nie ma miesiąca, by w osiedlach spółdzielczych nie odnotowano jakichś zniszczeń wspólnego mie-
nia. Jak nie pomazana ściana elewacji budynku, to zniszczony zamek w furtce śmietnika. Jak nie rozbita szyba 

w drzwiach wejściowych, to dewastacja placu zabaw…
Trudno przejść obok tego obojęt-

nie, gdy weźmie się pod uwagę ile to 
wszystko kosztuje, a ile można byłoby 
za te pieniądze zrobić innych zadań. Ta-
kie postępowanie trzeba potępiać.

W osiedlach odnotowano:
Osiedle „Młodych”

- Niepodległości 32 - ukradziono 
drzwiczki rewizyjne przy windzie.

Osiedle „Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 13B i 39D - roz-

bito szybę w drzwiach wejściowych.

Osiedle „Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 69 - roz-

bito szybę w drzwiach,
- W. Wróblewskiego 39-41 - zniszczo-

no ogrodzenie placu zabaw.
Osiedle im. Juliana Tuwima

- Hermana Wróbla 7A - zniszczono gał-
koklamkę w drzwiach wejściowych,

- H. Wróbla 9B - stłuczono szybę 
i urwano klamkę w drzwiach, 

- H. Wróbla 6B - stłuczono lustro 
w windzie,

- Wojciecha Korfantego 9C - zdewa-
stowano drzwiczki tablicy WZL (we-
wnętrznej linii zasilania) w piwnicy.

Osiedle „Centrum”
- Michałkowicka 21 - rozbito szybę 

wiatrołapu w przejściu budynku.
Osiedle „Michałkowice”

- Wyzwolenia 10 - notoryczne nisz-
czenie furtki do zabudowy śmietni-
kowej, ostatnio skradziono klamkę, 
zniszczono zamek.

rg

Zachować czujność, nie panikować
Kilka tygodni temu na drzwiach klatek schodowych SSM pojawiły się komunikaty, w których przestrzegano miesz-

kańców przed włamaniami. To pokłosie informacji, jakie dotarły do Spółdzielni, a zarazem skoordynowanie akcji 
innych zarządców nieruchomości z miast ościennych. Ma to na celu wzbudzić czujność z jednej, z drugiej strony zaś 
- dać jasny, odstraszający sygnał potencjalnym złodziejom już od wejścia do budynku.

Do Spółdzielni dotarły pogłoski o rze-
komym znakowaniu mieszkań do okra-
dzenia, o głuchych dzwonkach domo-
fonu czy różnego rodzaju „przebierań-
cach”, podających się za pracowników 
instytucji lub firm, próbujących wyłu-
dzać pieniądze.

Statystyki Komendy Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śl. nie potwierdzają, 
by nastąpiło wzmożenie tego typu ak-
tywności. Faktem jest jednak, że odno-
towano przypadki włamań do miesz-
kań. Jeśli nie doszło w naszym budyn-
ku do włamania, ale mamy podejrze-

nie, iż tak może się stać, powinniśmy 
zgłosić to Policji i porozmawiać z sąsia-
dami. W ten sposób zwiększymy świa-
domość innych i możemy pomóc służ-
bom mundurowym w mrówczej pracy 
namierzenia potencjalnych sprawców.

„Popularni” naciągacze
Nie ma miesiąca, by nasze miasto nie 

odwiedzili amatorzy łatwego zarobku. 
Mieszkańców próbują naciągać rzeko-
mi: „gazownicy”, „elektrycy”, fałszywi 
przedstawiciele spółek: Tauron, PGNiG, 
Urzędu Skarbowego, osoby oferujące 
atrakcyjne oferty telewizji kablowej za 
zaliczką, „fachowcy” przeprowadzający 
remont u sąsiada z dołu, chcący usunąć 
awarię, „policjanci”, „agenci CBA i CBŚ”, 
czy cwaniacy wykorzystujący metodę 
„na wnuczka” w opałach.

Bądźmy w miarę możliwości czujni 
i ostrożni. Zarówno w kontaktach bez-
pośrednich, jak i telefonicznych. Dzi-
siejsi wyłudzacze pieniędzy swoje me-
tody wypracowali do perfekcji i na 
oszustwo łapią się nie tylko osoby star-
sze - choć tych jest najwięcej, ale i wy-

dawałoby się czujniejsze młodsze po-
kolenie.

Sprawdzać. Po prostu
Wydaje się, że najlepszym sposobem 

uniknięcia oszustwa jest sprawdzenie, 
czy Spółdzielnia, Gazownia lub inna 
instytucja rzeczywiście kogoś wysła-
ła. W przypadku „wnuczka” lub innego 
„członka rodziny”, będącego rzekomo 
w nagłej finansowej potrzebie - powie-
dzieć rozmówcy, że musi się zweryfiko-
wać te informacje z innymi członkami 
rodziny i zadzwonić do krewnych.

Warto mieć pod ręką telefony kontak-
towe do administracji, pogotowia tech-
nicznego, gazowni, bo proponowane 
przez fachowców numery kontakto-
we mogą być zwykłą „ustawką”. Nie po-
winniśmy mieć wyrzutów sumienia, że 
kogoś sprawdzamy. To normalne prze-
cież, że chcemy dowiedzieć się i po-
twierdzić, czy wszystko odbywa się le-
galnie. Fachowiec z dobrymi intencja-
mi przecież się nie obrazi, że zaczeka 
2 minuty w klatce schodowej, mając do 
wykonania zleconą prace. rg

Znów zniszczyliZnów zniszczyli
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s-xxx/7-22

Informujemy o możliwości 
skorzystania z rehabilitacji

bez skierowania.

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

lędźwiowy, 
stawy biodrowe, problemy z nogami 

i metabolizmem.

Poradnia Vitberg
Przychodnia  

przy ul. Jana Pawła II 1/ p. 214
Tel. 797 404 644

s-
55

8/
5-

22

s-639/3-23

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
     667 955 248

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)
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
15:00 - 19:00 Spotkanie Klubu Seniora  

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16:00 - 20:00  Spotkanie Stowarzyszenia  

Amazonek „Razem”
16:00 - 21:00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
17:00 - 20:00  Próby zespołów muzycznych
18:00 - 21:00  Lekcje gry na gitarze

Środa
13:00 - 15:00 Próby Chóru Seniora
14:00 - 17:00  Nauka gry na pianinie
14:00 - 20:00 Brydż dla każdego 
16:00 - 20:00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju: Krótkofalarstwo
13:00 - 17:00 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 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”
17:00 - 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

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
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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 to-
rów bowlingowych. Koszt jednej godziny gry i waha się od 27 
do 54 złotych. Warto do Renomy wybrać się z grupką znajo-
mych lub rodziną – przede wszyst-
kim dlatego, że kręgle to zabawa ze-
społowa 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

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,
- Hermana Wróbla 7a – lokal użytkowy o powierzchni 14,20 m2,
- Wojciecha Korfantego 3a – lokal użytkowy o powierzch ni 25,00 m2,
- Al. Młodych 15a – lokal użytkowy o powierzchni 17,00 m2,
- Niepodległości 24– lokal użytkowy o powierzchni 18,19  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 ,
– Pomieszczenie o pow. 4,37 m2.

Wolne lokale użytkowe na terenie bazy SSM przy ul. Boh. Westerplatte 20:
– Lokal użytkowy o pow. 19,83 m2 ,
– Lokal użytkowy o pow. 111,34 m2 (część magazynowa i biurowa),
W sprawach technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym – tel. 32 6091 405

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

ELEKTRYCZNE usługi, usuwanie awarii, 
modernizacje tablic bezpiecznikowych, 

tel. 880 587 111

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja zbędnych rzeczy,

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

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

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

PIECE gazowe, naprawa, szczelność, 
awarie instalacji,  tel. 601 477 527

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

MALOWANIE, tapetowanie i panele, 
tel. 698 190 221

KAFELKOWANIE, remonty, 
tel. 517 356 893 

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

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

MIESZKANIOWE
KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich (również z zadłużeniem w czyn-
szu, u komornika itp.),  tel. 604 994 275

SPRZEDAM mieszkanie 34,62 m2, 2 po-
koje, Siemianowice Śląskie, I piętro, 
ul. Komuny Paryskiej,  tel. 511 388 990

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 Śląskie,  
 tel. 508 772 728

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

SAMOCHODOWE
KUPIĘ każdy samochód osobowy, dostaw-
czy - cały i uszkodzony,  tel. 513 832 562

GARAŻ do wynajęcia w Michałkowicach, 
ul. Obrońców Warszawy. Garaż odświe-
żony, suchy z prądem,  tel. 608 416 858

AUTO kupię, Autoskup,  tel. 509 954 191

GARAŻ sprzedam - kanał, energia, księ-
ga wieczysta, ocieplone drzwi, w termi-
nie do końca marca umowa przedsprze-
dażowa, ul. Kapicy 10,  tel. 506 099 490

KUPIĘ każdy samochód, tel. 660 476 276
RÓŻNE

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

REMONTY mieszkań, łazienek, 
tel. 511 155 004

REMONTY łazienek, 
tel. 511 155 004

A.A. EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

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

tel. 506 601 278  

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

SUDOKU 3/23
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SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

wpisaniu brakujących cyfr w ten 
sposób, by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej ko-
lumnie oraz w każdym wy różnio-
nym małym kwadracie 3x3 znalazły 
się wszystkie cyfry od 1 do 9. Każ-
da 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 1/23
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3 8 9 6 1 7 4 2 5

7 4 5 9 3 2 6 1 8
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P o ł a m  g ł o w ę
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J K L

Podchodzi blondynka do Informacji 
PKP:

- Przepraszam, jak długo jedzie po-
ciąg z Krakowa do Warszawy?

- Chwileczkę....
- Dziękuję!!!

J K L

- Ja siu, wy mień pro szę czte ry ży wio ły 
– prosi na u czy ciel.

- Ogień, po wie trze, zie mia i...
- No, w czym my jesz rę ce? – pod po-

wia da na u czy ciel.
- Aha, my dło!

J K L
Dwóch juhasów znalazło jeża i kłócą 

się o nazwę tego zwierzaka:
- To je iglok!
- To je spilok!

Przechodził tamtędy stary baca 
i usłyszał sprzeczkę. Podszedł i zawy-
rokował:

- To nie je ani iglok, ani spilok. To je 
kolcok!

J K L
Spotkały się na ulicy dwa psy:
- Hau, hau, hau - mówi pierwszy.
- Kra, kra, kra - mówi drugi.
- Coś ty zwariował? - pyta pierwszy.
- Nie, tylko uczę się języków obcych.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Znak zodiaku; 8. Chęć, 

pragnienie; 9. Ostrężyna; 10. Czaso-
mierz; 11. Etat urzędowy; 12. Pusz-
ka w gwarze śląskiej; 13. Najdłuż-
sze w skrzydłach ptaka; 14. Daw-
ny artysta wędrowny; 16. Ma zwisa-
jące serce; 19. Zarys postaci; 20. Alu-
minium; 21. Część drzewa; 22. Nad-
zorcza w Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej; 23. Rybka akwario-
wa; 28. Obiekt handlowy; 31. Zebranie 
mające uprawnienia do podejmowania 
uchwał; 32. Osada wioślarska; 33. Kon-
nica, kawaleria; 34. Wspólnymi siłami; 
35. Okrawki, obrzynki; 36. Termin bry-
dżowy; 37. Tkanina o deseniu czarno-
-białym z XVI wieku.

PIONOWO: 1. Łączą piętra; 2. W szo-
pie ogrodnika; 3. Skała na drogi; 4. Za-
wody wioślarskie; 5. Tworzywo o twar-
dości diamentu; 6. Dzielnica Siemiano-
wic Śląskich granicząca z Michałkowi-
cami; 7. Egipski władca; 14. Realizowa-
na w aptece; 15. Coś z amunicji myśliw-
skiej; 17. Z dewizką; 18. „Tuwima” lub 
„Węzłowiec”; 24. Kuzyn piranii; 25. Od-
nowa mieszkania; 26. Defekt maszyny; 
27. Długi żakiet; 28. Ptasie wiecowanie; 
29. Przyrząd używany przez bartników 
do wdrapywania się na drzewo; 30. Osie-
dle w sąsiedztwie Parku Śląskiego.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do 24. III. 
2023 r. – na adres SSM, ul. Boh. Wester-
platte 20 z dopiskiem Redakcja „Moja 
Spółdzielnia” – krzyżówka nr 3/2023. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
2/2023 z hasłem: Czas karnawału, otrzy-
mują Barbara Szczapa, Aleja Młodych 10, 
Dorota Romaniuk, ul. Kościelna 36,  

Beata Fugiel, ul. Wł. Jagiełły 17. Zwy-
cięzcom gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu technicz-
nego po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną ufundowała firma Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane USŁUGI i HANDEL  
„BUDMAR” - Mariusz Wesołowski, a po-
zostałych F.H.U. TECHPOL Siemianowi-
ce 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
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Chociaż tytuł brzmi wiosenne różno-
ści, a tu wiosny ani widu, ani słychu – za 
oknami mimo marca w kalendarzu aura 
raczej zimowa – my, proponujemy parę 
przepisów z wiosennych nowalijek, cho-
ciaż i w tym przypadku nie jest tak do 
końca, bo składniki te nabyć można wła-
ściwie przez cały rok. Jednak tytuł ład-
nie brzmi, a więc do dzieła i smacznego.

Zapiekany kalafior
1 ugotowany rozdzielony na cząstki ka-

lafior, 400 g sosu pomidorowego może 
być gotowy np. Winiary, Uncle Bens, 50 g 
żółtego startego sera, 50 g posiekanej 
szynki, 100 g pieczarek, masło, sól, pieprz. 
Ugotowany, podzielony na mniejsze ró-

życzki i wystudzony kalafior ułożyć w wy-
smarowanym tłuszczem żaroodpornym 
naczyniu. Pokrojone w plasterki pieczar-
ki podsmażyć na maśle i połączyć z kala-
fiorem. Wierzch posypać połową startego 
sera i posiekaną szynką. Całość oblać so-
sem i obsypać resztą startego sera. Zapie-
kać przez 15 minut w piekarniku rozgrza-
nym do temp. 200 °C. Podawać na ciepło 
z białym pieczywem jako samodzielne da-
nie lub: jako jarzynę do dań mięsnych, ele-
ment zimnego bufetu.

Jaskółcze gniazda z drobiu
4 jajka na twardo, 4 filety z piersi kur-

czaka, 15 dkg szpinaku (może być mro-
żony), po 2 szczypty: soli, czarnego pie-
przu i gałki muszkatołowej, 30 ml ole-
ju do smażenia, ½ szklanki rosołu dro-
biowego, 2 łyżki gęstej śmietany. File-
ty rozbić tłuczkiem, oprószyć solą i pie-
przem. Rozmrożony szpinak włożyć do 
rondla, dodać bulion i śmietanę, goto-
wać na wolnym ogniu przez 10 minut, 
aż nadmiar płynu wyparuje. Przypra-
wić solą, pieprzem i gałką muszkatoło-
wą. Gorącą masą posmarować filety. Na 
środku płatu ułożyć po 1 jajku. Mięso 
zawinąć w rulon wokół jajek. Obwiązać 
bawełnianą nitką, aby filety się nie roz-
winęły. Usmażyć na rumiano ze wszyst-
kich stron.

Witaminowe szaleństwo
Główka zielonej sałaty, 3 pomidory, cebu-

la, 2 marchewki, czarne oliwki, ½ selera z ło-
dygami i liśćmi, natka pietruszki, sos wine-
gret. Sałatę umyć. Z pomidorów zdjąć skór-
kę, pokroić w ósemki. Cebulę pokroić. Mar-
chewkę i seler zetrzeć na tarce. Łodygi se-
lera pokroić w krążki. Składniki wymieszać, 
dodać oliwki. Sałatkę można skropić sosem 
winegret (z torebki) lub przyrządzonym sa-
modzielnie z łyżeczki oliwy z sokiem z cy-
tryny, solą, pieprzem.

O 
CZ
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 MÓWIĄ GWIAZ
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MOJA KUCHNIA

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem lu-
bisz przebywać wśród 
ludzi, szczególnie do-

brze czujesz się w gronie wesołych kom-
panów płci męskiej, ale prawdziwych 
przyjaciół nie masz wielu i wcale ich nie 
potrzebujesz. Dlatego często zmieniasz 
towarzystwo.

Byk nie ma wielu 
przyjaciół, ale z cał-
kiem innego powo-
du. Nie za dobrze 

czuje się w gronie obcych ludzi, naj-
bardziej ceni sobie rodzinę, wyróżnia-
jąc szczególnie niektórych jej członków. 
Większym uczuciem darzy np. jedno ze 
swoich dzieci, czy rodzeństwa.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
są wybredni, rzadko 
o kimś powiedzą, że 

to jest ich przyjaciel i łatwo się zraża-
ją, szukając wtedy nowych obiektów 
swego zainteresowania. Jeśli już jed-
nak z kimś się zaprzyjaźnią, utrzymują 
z taką osobą kontakty przez lata.

Rak nie ma wielu 
przyjaciół, ale za to są 
to ludzie wypróbowani 
tacy, na których zawsze 

można liczyć. Jeśli jednak zawiedzie się, 
odsuwa się od takiego człowieka na za-
wsze. Uwagę ich przykuwają ludzie do-
równujący im poziomem.

Łatwość zawierania 
znajomości, umiejęt-
ność utrzymywania 
serdecznych kontak-

tów z ludźmi, miły sposób bycia spra-
wiają, że ludzie spod tego znaku ma-
ją wielu przyjaciół. Ponieważ jednak 
nie zawsze oceniają innych obiektyw-
nie, często spotyka ich rozczarowanie.

Panny są w przyjaź-
ni serdeczne, chętne 
do pomocy. Jeśli je-
steś zaprzyjaźniony 

z kimś spod tego znaku zawsze mo-
żesz liczyć, że w potrzebie okaże swą 
solidarność. Panny mają jednak mało 
przyjaciół, przeszkadza im w tym cią-
głe zapracowanie.

Ludzie spod znaku 
Wagi są bardzo to-
warzyscy, ale w przy-
jaźni wymagający. 

Łatwo się zrażają i wtedy koniec z za-
żyłością. Lubią ludzi na wysokim po-
ziomie intelektualnym, takim, którzy 
im imponują.

Skorpion ma ma-
ło przyjaciół, jest bo-
wiem bardzo nieufny 
i trudno zdobyć jego 

zaufanie. Jeśli już jednak komuś się 
to uda, może liczyć na to, że przy-
jaźń będzie długotrwała, a Skorpion 
lojalny.

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie przy-
jaźnie nastawieni do 
innych, ale nie bar-

dzo skorzy do pomocy, jeśli przyjaciel 
znajdzie się w potrzebie. Lubią ota-
czać się ludźmi o podobnych zaintere-
sowaniach.

Podobnie jest z Ko-
ziorożcem, ale nie 
o zainteresowania 
chodzi, ale o wspól-

ną realizację wytkniętych celów. Ko-
ziorożec uważa, że wspólnie z przyja-
ciółmi łatwiej będzie zrealizować ja-
kiś zamysł.

Pani czy pan Ry-
ba nie przywiązują 
do przyjaźni wielkiej 
uwagi, bardziej ce-

nią sobie pokrewne uczucie, czyli mi-
łość. Rzadko się zdarza, aby taka osoba 
przyjaźniła się z kimś płci odmiennej.

Wodnik ma zazwy-
czaj wielu przyjaciół, 
w przyjaźni jest lo-
jalny i tego samego 

oczekuje od swojego otoczenia. Je-
śli się zawiedzie zrywa kontakty na 
zawsze i kieruje swe zainteresowanie 
w stronę kogoś innego.

Zodiak 
i przyjaciele

Wiosenne różności



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2023

Wielki Konkurs 2022 - finał

Rozstrzygnięto czynszowy konkurs!
Od 30 lat SSM organizuje „Wielki Konkurs”. W tym roku, blisko 9,5 tysiąca gospodarstw domowych (na ponad 

12-tysięczne zasoby mieszkaniowe SSM) nie miało zaległości finansowych wobec Spółdzielni na koniec mi-
nionego roku. To rezultat tym bardziej godny pochwały, kiedy weźmiemy pod uwagę gospodarcze konsekwencje 
pandemii i galopującą inflację, które przełożyły się negatywnie na niejeden domowy budżet. Laureatów rozlosowa-
no w administracjach - łącznie 21.

Idea „Wielkiego Konkursu”
Zamysłem „Wielkiego Konkursu” - co 

warte po raz kolejny podkreślenia - jest 
nie tylko nagradzanie osób sumien-
nie wywiązujących się ze swoich pod-
stawowych obowiązków wobec SSM, 
ale przede wszystkim zmobilizowanie 
mieszkańców do płacenia za 
mieszkanie bez opóźnień. Za-
zwyczaj część mieszkańców 
pod koniec roku ma niewiel-
kie zadłużenie i je lekceważy. 
A to wyklucza ich z konkur-
su. „Wielkim Konkursem”, któ-
ry corocznie propagujemy na 
łamach „MS”, Spółdzielnia już 
od 30 lat motywuje wszyst-
kich do tego, aby wejść w no-
wy rok z czystym kontem.

Losowania 
w administracjach  
i finał przy kawie

Po dwuletniej przerwie 
związanej z pandemią koro-
nawirusa (ostatnia stacjonar-
na edycja miała miejsce w lu-
tym 2020 roku) „Wielki Kon-
kurs” wrócił do swojej pierwot-
nej formy, a więc zwieńczo-
ny został symbolicznym spo-
tkaniem rozlosowanych lau-
reatów w siedzibie Spółdziel-
ni, które odbyło się na począt-
ku marca. Zanim to nastąpi-
ło, w siedmiu administracjach 
wyłoniono po jednym głów-
nym laureacie na jedno osie-
dle spółdzielcze i 14-osobową 
grupę mieszkańców Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zwolnioną z „opłaty 
czynszowej” w pozycji „eksplo-
atacja” w trzech kolejnych mie-
siącach.

Losowania laureatów czyn-
szowego „konkursu” odbyły się 
na przełomie lutego w sied-
miu osiedlowych ADM z udzia-
łem przedstawicieli Rad Osie-
dlowych. Karteczek z adresami 
było łącznie 9.416 na 12 296 
mieszkań ogółem.

W podziale na osiedla 
wyglądało to następująco:

- „Chemik – 1.657 osób
- „Centrum” – 1.192 os.
- „Tuwima” – 1.530 os.

- „Michałkowice” – 1.249 os.
- „Młodych” – 1.465 os.

- „Węzłowiec” –  1.697 os.
- „Bańgów” – 626 os.

W siedzibie SSM z laureatami „Wielkie-
go Konkursu” (przybyło ich osobiście 
lub upoważnionych) sześcioro spośród 
siedmiu wyłonionych - spotkali się Wie-
sław Jaźwiec - przewodniczący Rady 
Nadzorczej oraz Zarząd SSM: Jolanta 
Sobek - prezes Zarządu, Krystyna Śli-

wiok - zastępca prezesa ds. fi-
nansowo-księgowych i Marek 
Grzyb - zastępca prezesa SSM 
ds. technicznych. Na wstępie 
poza gratulacjami podkreśla-
no, dlaczego istotne jest sys-
tematyczne płacenie za miesz-
kanie, zaakcentowano to, że 
większość mieszkańców Spół-
dzielni mimo wszystko su-
miennie wywiązuje się z „czyn-
szowego” obowiązku.

Podczas spotkania rozma-
wiano też o bieżących osie-
dlowych bolączkach. Laure-
aci, w większości ze stażem 
w Spółdzielni od lat 70. i 80., 
dzielili się swoimi spostrzeże-
niami i tym, jak widzą osie-
dla spółdzielcze z perspek-
tywy czasu. Wśród proble-
mów, o których wspomnie-
li była m.in. kwestia nie ty-
le braku miejsc postojowych 
w osiedlach, co nadmiernej 
ilości samochodów. Podnie-
siono przy okazji sprawę bez-
pieczeństwa - dojazdu straży 
pożarnej lub innych służb ra-
tunkowych, który przez na-
tłok zaparkowanych samo-
chodów bywa problema-
tyczny. Wspomniano również 
o miejscach przeznaczonych 
dla osób niepełnospraw-
nych, które powinny w zasa-
dzie służyć jako „koperty wy-
siadkowe” blisko domu, a nie 
stałego parkowania. W luź-
nej rozmowie poruszono też 
temat działalności kultural-
no-sportowej prowadzonej 
przez SSM aktualnie, jak i na-
wiązano do inicjatyw sporto-
wych z przeszłości.

Sympatyczną chwilą było, 
kiedy wyłonieni spośród ty-

Laureaci  
Wielkiego Konkursu 2022

Kolejność według wylosowanych numerów i wybrana 
nagroda przez laureatów osobiście lub osoby 

upoważnione:
Osiedle „Michałkowice”

Marian Zabawa - telewizor
Osiedle „Węzłowiec”

Anna Waszkielewicz - odkurzacz
Osiedle im. J. Tuwima

Jerzy Paczuła - multi cook 
Osiedle „Bańgów”

Wacław Inglot - mikrofalówka 
Osiedle „Młodych”

Romuald Drynda - express do kawy
Osiedle „Chemik”

Paweł Malinowski - parownica
Osiedle „Centrum”

Henryk Pach - nieobecny
Nagroda nie wylosowana: sound bar

Laureaci Wielkiego Konkursu 2022
Wylosowani w osiedlach

- trzymiesięczne zwolnienie z kosztów „eksploatacji” 
w „opłacie czynszowej”:

Osiedle „Bańgów”
- Roman Ambroż
- Róża Kuczowic 
Osiedle „Chemik”
- Dariusz Rank
- Ewa Stencel

Osiedle Centrum”
- Barbara Nowak

- Adam Bula
Osiedle im. Juliana Tuwima

- Jarosław Bil
- Lucyna Kicik

Osiedle „Michałkowice”
- Henryk Michlik

- Eliasz Kupis
Osiedle „Młodych”

- Bożena Ordys
- Adam Obersztalski
Osiedle Węzłowiec”
- Eugeniusz Guziel

- Kamil Kołodziejczyk
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Przyjdź na bezpłatne, profesjonalne
badanie słuchu w GEERS Dobry
Słuch i przekonaj się!

siący mieszkańców szczęśliwcy wybie-
rali nagrody rzeczowe dla siebie. Żeby 
było sprawiedliwie wpierw odbyło się 
losowanie karteczki z numerem, któ-
ry jednocześnie wskazywał kolejność: 
kto wylosował „jedynkę” wybierał na-
grodę jako pierwszy. „Dwójkę” - jako 
drugi i tak dalej. Wszyscy mieli takie sa-

me szanse. Samo losowanie przebie-
gło ekspresowo, ale decyzja, co przyda 
się w domu najbardziej, nie należała do 
najłatwiejszych.

Spotkanie zwieńczono wspólnym pa-
miątkowym zdjęciem. Kolejny „Wielki 
Konkurs” już w tym roku, zachęcamy do 
regularnego uiszczania opłat. rg

Szczegóły zajęć  
w Domu Kultury „Chemik”,  

patrz: harmonogram str. 13

„Pochowanie Basa”  „Pochowanie Basa”  
- śląski zwyczaj kończący karnawał (Klub Seniora)- śląski zwyczaj kończący karnawał (Klub Seniora)

zajęcia hip-hopzajęcia hip-hop

Losowanie w ADMLosowanie w ADM

Spotkanie finalistów „Wielkiego Konkursu 2022” Spotkanie finalistów „Wielkiego Konkursu 2022” 

zajęcia szachowezajęcia szachowe
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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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