
7
274 /2016

GAZETA
BEZPŁATNA

e-mail do redakcji:

ssm@poczta.fm

N
a 

 
st

ro
na

ch
:

Kretynów nie brakuje „ReNoma” czeka
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Czytaj str. 6

„Młodych” ma już 40 lat!

Przedszkolacy – kolorowi i  śpiewająco roztańczeni

Początki… … i teraz

Na półmetku
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K r e t y n ó w 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 89

ul. M. Skłodowskiej-Curie 75 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 75 

ul. Komuny Paryskiej 1

ul. Wł. Jagiełły 13Bul. Przyjaźni – plac zabaw

ul. M. Skłodowskiej-Curie 75 

To zdjęcie – rejon budynków przy ul. H. Wróbla 1-2  
 – nie jest przypadkowe wśród fotografii prezentujących 

dewastacje. Tam nasadzono krzewy ozdobne po 
kilkakrotnych wcześniejszych kradzieżach.

2000 złotych czeka
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00; 
wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00

NASTĘPNE DYŻURY OD WRZEŚNIA
W związku z trwającym sezonem urlopowym i czasem wzmożonych 
wyjazdów wakacyjnych informuję, że kolejny dyżur Członków Rady 

Nadzorczej SSM odbędzie się we wrześniu 2016 r. Datę i skład osobowy 
dyżurujących opublikujemy w sierpniowym wydaniu gazety „Moja Spółdzielnia”

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM - Jan DUDEK

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1630-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 17.30 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

- każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im. Juliana Tuwima

- każdy poniedziałek w godzinach 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury Członków Rad Osiedli

Smutne to i przykre zarazem  
 stwierdzenie zawarte w tytu-

le, ale czy może być inne, gdy pa-
trzy się na zamieszczone fotografie 
z bohomazami na ścianach. Smutne 
tym bardziej, gdy uzmysłowimy so-
bie, że w kilku przypadkach obsma-
rowano elewacje świeżo, co odno-
wionych domów – ba, jeszcze nie 
dokonano odbioru prac.

Informujemy sprawców, że Zarząd 
SSM skrupulatnie liczy straty ponoszo-
ne z tytułu odnawiania ścian, jak i nie 
ustanie w poszukiwaniu pożal się Bo-
że kibiców, czy hmm... „żartownisiów” 
wyżywających się na murach. W przy-
padku ich wykrycia zostaną oni skru-

pulatnie obciążeni wszelkimi kosztami, 
które idą w tysiące złotych.

Pożar
Jak można nazwać kogoś, kto na pół-

piętrze urządza sobie ognisko? A takie 
zdarzenie miało miejsce 14. czerwca 
br. w godzinach wieczornych w klatce 
schodowej budynku przy Władysła-
wa Jagiełły 13B. Tylko dzięki szybkiej 
interwencji Straży Pożarnej udało się 
błyskawicznie zlikwidować zagroże-
nie dla mieszkańców i ich mienia. Na 
szczęście nie ucierpiał nikt. „Oberwa-
ło się” tylko ścianie i w konsekwencji 
naszym kieszeniom, ale co to bezmó-
zgowców wszelkiej maści obchodzi.

n i e  b r a k u j e 

ciąg dalszy na str. 4
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Kradzieże
Na stronie 2 publikujemy zdjęcie 

z karmnikiem. Wykonano je w rejonie 
budynków przy ulicy Hermana Wró-

bla 1-2. Jego obecność wśród 
fotek z dewastacjami to nie 
przypadek i z pozoru tylko 
nie pasuje do reszty. Tam – 
co widać – nasadzono krze-
wy ozdobne po kilkakrotnych 
wcześniejszych kradzieżach.

Apelujemy zatem o zdecy-
dowane reagowanie, gdy wi-
dzimy, że ktoś coś niszczy, 
kradnie.

Nagrody czekają
Póki co przypominamy, że 

non stop czekają nagrody na 
tych, którzy skutecznie wskażą spraw-
ców – szczegóły czytaj w ramce. Do 
„twórców” wszelakich bazgrołów też 
adresujemy apel i ofertę konkursową. 
Proponujemy wam upstrzenie swoimi 
kulfonami własnych ścian np. w poko-
ju stołowym, może być w kuchni i prze-
słanie nam swoich adresów. Chętnie 
przyjdziemy i zrobimy zdjęcia a najcie-
kawsze gryzmoły nagrodzimy. 

Nie jest nam do śmiechu, gdy co 
miesiąc przekazujemy zestawie-
nia o zbędnych zniszczeniach, będą-
cych właściwie wykazem płatności do 
uregulowania, bo przecież naprawić 
zniszczone przedmioty trzeba.

Każdy z mieszkańców musi wiedzieć, 
że każda celowa dewastacja czegoś, 

co mogłoby służyć miesiącami, latami 
to zbędne wydatki nawet, jeżeli koszt 
wynosi parę złotych. To koszt, który po-
krywamy z naszych wpłat. Te zbędne 
wydatki to po prostu wyrzucanie pienię-

dzy w błoto, naszych pieniędzy, bo nikt 
inny na utrzymanie budynków nie płaci 
jak My, tylko My sami.

Te parę złotych przemnożone przez 
ilość bezmyślnie i niepotrzebnie nisz-
czonych przedmiotów przekłada się 
na znaczące już kwoty, które nie jeden 
chciałby mieć.

Zastanówmy się i zacznijmy reago-
wać widząc, gdy ktoś zabiera się za 
niszczenie.

A na osiedlach zanotowano
Osiedle „Bańgów”

- Marii Skłodowskiej-Curie 89 – ba-
zgroły na świeżo docieplonej ele-
wacji,

- Marii Skłodowskiej-Curie 75 
– kulfony na ścianach budynku.

Osiedle „Centrum”
- Komuny Paryskiej 1 – po-
malowano i uszkodzono ka-
setę domofonową.

Osiedle „Michałkowice”
- plac zabaw przy ulicy Przy-
jaźni – częściowo zniszczo-
no drewniane ogrodzenie pla-
cu zabaw,
- Leona Kruczkowskiego 6 
– wybito szybę w drzwiach 
wejściowych.

Osiedle „Węzłowiec”
- Walerego Wróblewskiego 26 

– cztery razy pod rząd bohomazami 
upstrzono elewację,

- Wł. Jagiełły 13B – pożar w klatce 
schodowej,

- Jana Polaczka 8A-D – gryzmoły na ścia-
nach zewnętrznych klatek schodowych.

Osiedle im J. Tuwima
- Hermana Wróbla 7B – wyrwano 

klamkę drzwi wejściowych. pes

2000 złotych czeka
Przypominamy, że non stop aktualna jest oferta Zarzą-

du nagradzania kwotą 2000 złotych za skuteczne wska-
zanie sprawców dewastacji. Skuteczne, to znaczy zakoń-
czone albo wyrokiem sądu, albo ugodą ze sprawcą, który 
zobowiąże się do naprawy zniszczeń i pokrycia wszelkich 
kosztów swego wybryku. Zarząd SSM czeka na Państwa 
zgłoszenia, bo nie zamierza odpuścić niszczącym wspólne 
mienie. Warto zastanowić się nad ofertą, 2 tysiące piecho-
tą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza przekazać takie infor-
macje, to należy składać je pisemnie, bądź telefoniczne 
w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja zapewniona.

ciąg dalszy ze str. 3

ul. W. Wróblewskiego 26 ul. J. Polaczka 8A-D

ul. J. Polaczka 8A-Dul. W. Wróblewskiego 26

ROZWIĄZANIA: 
Prawdomówna i Kłamczucha

Pytanie: Czy drogę za Tobą wskazałaby 
wiedźma-sąsiadka? I wybrać drogę przeciw-
ną do odpowiedzi.

Niestrudzony
Krasnoludek był zbyt niski, by sięgnąć 

w windzie do przycisku z numerem XX; sięgał 

tylko do przycisku z numerem piętra X.
Lonty

Zapalamy oba lonty równocześnie, przy czym 
jeden z obu końców. Kiedy on się spali w cało-
ści, minie dokładnie pół godziny, zatem ten drugi 
lont powinien się palić jeszcze przez pół godziny. 
Zapalamy go zatem również z drugiego końca. 
Czas do pełnego spalenia to dokładnie 15 minut.

Kretynów nie brakuje
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Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Stawki opłat utrzymane
– dla Członków mniejsze o 7 gr/m2/m-c

Utrzymanie stawek opłat na nie-
zmienionym poziomie to jedna 

z najbardziej interesujących miesz-
kańców uchwał, jaką podjęto pod-
czas posiedzenia Rady Nadzorczej 
SSM przeprowadzonego 27 czerwca 
br. Decyzja ta jest pokłosiem Wal-
nego Zgromadzenia Człon-
ków SSM.

Wiadomość ta zapewne 
ucieszy wszystkich miesz-
kańców, ale w przypadku 
Członków SSM, w związku 
z uchwałą Walnego o rozli-
czeniu nadwyżki bilansowej, 
mamy do czynienia de facto 
z obniżką opłat czynszowych.

Skąd ta wartość?
WZCz obradujące 30. 31. 05 

i 01. 06. br. uchwaliło iż nad-
wyżka bilansowa za 2015 r. 
stanowiąca pożytki z własnej 
działalności gospodarczej 
SSM w kwocie 505 472,02 
zł przeznaczona zostaje na 
eksploatację i utrzymanie nie-
ruchomości w zakresie doty-
czącym członków. Przycho-
dy z własnej działalności go-
spodarczej Spółdzielnia mo-
że przeznaczyć m.in. na po-
mniejszenie opłat. Prawo do 
korzystania z tych pożytków 
przysługuje wyłącznie człon-
kom.

W związku z tą decyzją WZ 
względy ekonomiczne prze-
mawiają za utrzymaniem sta-
wek eksploatacji podstawo-
wej na dotychczasowym po-
ziomie – czytamy w uzasad-
nieniu. Różnica w opłatach 
eksploatacyjnych dla członków SSM 
i osób niebędących członkami w wyso-
kości 0,07 zł/m2/m-c wynika z podzie-
lenia kwoty pożytków przez ogólną po-
wierzchnię użytkową do podziału zaj-
mowaną przez członków na dzień 31. 
12. 2015 r. przez 12 miesięcy i stanowi:

505 472,02 zł : 601 597,21 m2 : 12 m-
-cy = 0,07 zł/m2/m-c

Tak więc 0,07 zł/m2/m-c to obniżka, 
z której korzystają wyłącznie człon-

kowie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Rada dokonała oceny Walnego 
Zgromadzenia. Z niepokojem mówio-
no o frekwencji, gdyż w trzech czę-
ściach WZ uczestniczyło raptem 150 
członków. Szczególnie podkreślano 

bardzo dobre przygotowanie materia-
łów i sprawne prowadzenie obrad.

Zima na tapecie
Chociaż za oknami upały, to obrado-

wano też nad przygotowaniami do zi-
my. Rada przyjęła dwa dokumenty:

- „Harmonogram robót remonto-
wo-modernizacyjnych, instalacji 
wewnętrznej, centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej w ra-
mach przygotowania do sezonu 

grzewczego 2016/2017”. Generalnie 
założono, że terminem ostatecznym 
wykonania dziesiątków prac zależnych 
od Spółdzielni jest 31 sierpnia. 

- „Harmonogram przygotowania 
budynków SSM do okresu zimowe-
go 2016/2017”. W obszernym materia-

le przyjęto, że godziną zero 
dla ostatecznego zakończe-
nia prac związanych z przy-
gotowaniem budynków do zi-
my jest 15 września

Ponadto Rada zapozna-
ła się z analizą zaległości 
czynszowych za 5 miesięcy 
2016 r. – bez uwag i spra-
wozdaniem z turnieju MiniMi-
strzostw Europy SSM 2016 
z okazji 40-lecia osiedla „Mło-
dych” oraz założeniami pro-
gramowymi akcji lato organi-
zowanej przez SSM w 2016 r. 
Materiały referował Zbigniew 
Krupski, szef DK „Chemik”.

Omawiając te dokumen-
ty podkreślano z zadowole-
niem bardzo dobre przygo-
towanie turnieju i jego pozy-
tywne a wręcz entuzjastycz-
ne przyjęcie przez mieszkań-
ców. Przewodniczący RN Jan 
Dudek zwracając się do po-
mysłodawcy turnieju Zbignie-
wa Lekstona – prezesa SSM 
złożył na jego ręce podzię-
kowania za bezbłędne prze-
prowadzenie turnieju przez 
Spółdzielnię a szczególnie 
za pomysł jego zorganizowa-
nia. Odnosząc się do akcji la-
to życzono, by wszystkie za-
mierzenia zostały zrealizowa-

ne a dzieciaki były zadowolone z bez-
piecznego spędzenia czasu wolnego.

Rada zapoznała się z wykonaniem fi-
nansowego planu funduszu centralnego 
i funduszu remontowego za 5 miesięcy 
2016 r. ich realizację oceniła pozytywnie.

Ponadto ustalono harmonogram co-
miesięcznych dyżurów członków Rady 
Nadzorczej do końca br.

Obrady prowadził Jan Dudek – prze-
wodniczący RN SSM. pes

UCHWAŁA NR 22/2016
z dnia 27 czerwca 2016 r. Rady Nadzorczej  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: utrzymania ustalonych opłat za eksploata-
cję lokali mieszkalnych i garaży na dotychczas obowiązu-
jącym poziomie w związku z podziałem nadwyżki bilanso-
wej (Uchwała WZCz nr 7/2016)

Działając na podstawie § 24 ust. 2. pkt 10 Statutu SSM
Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej
POSTANAWIA

§1
Utrzymać obowiązujące opłaty w następującym zakresie:
- eksploatacji podstawowej za lokale mieszkalne w wysokości:
- 2,18 zł/m2/m-c dla członków SSM wg stanu na 31. 12. 2015 r.
- 2,25 zł/m2/m-c dla osób niebędących członkami SSM
- podstawowej stawki za eksploatacje i  utrzymanie nieru-

chomości garażowych (bez opłat za energię elektrycz-
ną i wywóz nieczystości) w wysokości:

- 1,30 zł/m2/m-c netto dla członków Spółdzielni posia-
dających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
i prawo odrębnej własności lokalu garażowego wg sta-
nu na 31. 12. 2015 r.

- 1,37 zł/m2/m-c netto dla osób niebędących członkami 
SSM posiadających spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu i prawo odrębnej własności lokalu garażowego

§2
Wniosek Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
RADA NADZORCZA
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- Jeszcze na początku lat 70. cho-
dziliśmy tu na kapustę... Od poło-
wy tychże lat, gdy wznoszono kolej-
ne domy, będąc już szczęśliwcem 
z mieszkaniem – nieodzownym ele-
mentem garderoby stały się gumow-
ce, bo było błota a błota. Dziś po 40 
latach, kiedy niemal każdy skrawek 
osiedla „Młodych” jest jakoś zagospo-
darowany, mieszka się tu z przyjem-
nością – wspomina i komentuje pan 
Jerzy z ulicy ZHP, były górnik, wielo-
letni mieszkaniec osiedla. 

Sięgając pamięcią 
wstecz...

Najpierw domy, nowi lokatorzy...
Nieco ponad 40 lat temu, a więc nie 

tak przecież dawno temu, na terenie, 
gdzie wznoszą się dziś wysokie bu-

dynki oraz pawilony handlowe osiedla 
„Młodych” w większości były pola, łą-
ki i kopalniane domy mieszkalne (po-
tocznie nazywane „hungrami” – pisow-
nia fonetyczna – dop.).

Osiedle „Młodych”, jakie znamy dzi-
siaj, kiedyś zresztą funkcjonujące jako 
„Janka Krasickiego”, zaprojektowane 
zostało przez Biuro Projektów „Inwe-
stprojekt” Gliwice. Jego budowa roz-
poczęła się w 1974 roku, a pierwszymi 
oddanymi do użytku 31 marca 1976 
roku budynkami, były dwa 10-piętrowe 
bloki przy ulicy ZHP 7 i 9 – z 44 miesz-
kaniami każdy.

Okres stawiania kolejnych budynków 
osiedla dobrze pamięta jedna z miesz-
kanek budynku ZHP 7: - Mój dom był 
pierwszy. Potem poszły kolejne: przy 
ZHP 9, 10, 11. A dalej, chronologicz-
nie – patrząc jakby od dołu osiedla 
(ulicy Bohaterów Westerplatte – dop.) 
– przy Bohaterów Westerplatte, Alei 
Młodych, Szarych Szeregów, Jana 
Stęślickiego, kolejne domy przy ZHP, 
Franciszka Zubrzyckiego, pawilony 
przy Niepodległości, budynki przy 
placu Józefa Skrzeka i Pawła Wójci-
ka. Najmłodsze są bloki przy Niepod-
ległości 22-24, 26-28, 30-32 i Wale-

rego Wróblewskiego 2-4, 6-8 po dru-
giej stronie głównej ulicy - wylicza. In-
na mieszkanka, która przyłączyła się 
do rozmowy wspomina czas, kiedy 

z okien swojego mieszkania obserwo-
wała, jak budowało się kolejne domy: 
- Ze Stęślickiego, a kiedyś Przodow-
ników Pracy Socjalistycznej dobrze 
było wszystko widać. Budowa bloków 
przy J. Skrzeka i P. Wójcika trwała 
praktycznie 24 godziny na dobę. Osie-
dle na okrągło było oświetlone, pełno 
dźwigów. Dziwiliśmy się, jak to wszyst-
ko szybko idzie! Pamiętam, że o ile bu-
dynki postawiono raz dwa, to wykoń-
czenie ich się ciągnęło. Z nie mniejszą 

intensywnością budowano i inne bloki.
Większość budynków osiedla to tzw. 

„wielka płyta”, jednak cztery pierw-
sze oddane przy ZHP wybudowano 
z pustaków. Realizację budowy osie-
dla „Młodych” zakończono w 1982 ro-
ku. Ostatnim budynkiem przekazanym 
do użytku poza zwartą całością osie-
dla jest blok przy ulicy Niepodległo-
ści 26-28.

W 1983 roku otwarto Szkołę Podsta-
wową nr 12. Do tego czasu dzieciaki 
z dużego już osiedla uczęszczały do 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szko-
ły Podstawowej nr 14. W latach 80. 
na placu osiedlowym postawiono po-
mnik Janka Krasickiego, który zde-
montowano w 1991 roku. – Trudno po-
wiedzieć, czy była to słuszna decyzja 
z tym usunięciem pomnika, czy nie. 
W każdym bądź razie do dziś wśród 
rówieśników słyszę, że idą posiedzieć 
na plac pomnikowy, mimo że, i po pla-
cu, i po pomniku nie ma śladu, a za-
miast tego jest piękny skwer wypo-
czynkowy! – śmieje się Józef Moczko. 
– Plac pomnikowy, a dziś skwer to ser-
ce tego osiedla, takie miejsce czasem 
umówionych, czasami spontanicznych 
spotkań. Takim miejscem spotkań był 

i jest też od zawsze plac Skrzeka 
i Wójcika – dodaje.

Wywołany plac Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika to miejsce zresztą 

w Bytkowie szczególne. To plac, na 
którym blisko 75 lat temu – podczas 
II wojny światowej – doszło do jednego 
z najtragiczniejszych wydarzeń w hi-
storii Siemianowic Śląskich. Na gałęzi 
rosnącego do dzisiaj drzewa, hitlerow-
scy zbrodniarze w publicznych egze-
kucjach stracili za działalność konspi-
racyjną dwóch siemianowickich harce-
rzy – najpierw Pawła Wójcika, a kil-
kanaście dni później harcmistrza Jó-
zefa Skrzeka ps. „Gromek”. Po woj-
nie mieszkańcy postawili na tym miej-
scu obelisk z tablicą, upamiętniający 
te smutne wydarzenia. Do dzisiaj przy 
każdej rocznicy zapalane są znicze, 
składane kwiaty, odbywają się uroczy-
ste harcerskie apele.

A wracając do zasiedlania osiedla 
– jak wspominają mieszkańcy – du-
żo lokatorów, którzy zasiedlili miesz-
kania związanych było (jest) z górnic-
twem i hutnictwem. – Można powie-
dzieć, że to osiedle górników i hut-
ników – kwituje mieszkanka z ulicy 
ZHP 7. – Przede wszystkim górnicy. Ja 
pracowałem w kopalni w Katowicach, 
a mieszkanie dostałem tu w osiedlu. 
Nie mogliśmy sobie wybierać mieszka-
nia – po prostu dostawało się losowo 
takie, jakie było i już. Wiem, że miesz-
kają tu byli górnicy z wielu kopalń, nie 
tylko tych siemianowickich – z „Weso-
łej” w Mysłowicach, „Wieczorek”, „Got-
twald” w Katowicach... – wspomina 
Jan Kubista, od 1978 roku mieszka-
niec osiedla „Młodych”.

...potem chodniki, drogi, zieleń...
Wokół oddawanych systematycznie 

do użytku budynków, musiały powstać 
chodniki, ulice. Błoto, nierówności mu-
siały zastąpić trawniki, drzewa, żywo-
płoty. – Pamiętam jeszcze, jak chodzi-
liśmy po błocie. Do pracy brało się nor-
malne buty, a przyjeżdżając na swoje 
osiedle zamieniało się je na gumow-
ce. Co ciekawe, utkwił mi w głowie ta-
ki obrazek, który widziałam ze swoje-
go okna przy Stęślickiego. Chodniki, 
jak dobrze pamiętam robili nam więź-
niowie z „ZK” na plecach. Te „zetki” 
widziałam z okna – mówi mieszkanka 
z ulicy Jana Stęślickiego.

Wykonanie „głównej” osiedlowej zie-
leni zleciła Spółdzielnia. Niektóre jed-
nak z rosnących w osiedlu drzew czy 

„Młodych” ma już 40 lat!

Tak rosło osiedle „Młodych” na przełomie lat 70. i 80.
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starszych krzewów, mieszkańcy przy-
nieśli i nasadzili ze swoich działek. 
– Nie było takich skwerków, kwiat-
ków, ławek, jakie mamy dzisiaj. Du-
żo z tych drzew przy Alei Młodych to 
zasługa mieszkańców – działkowców 
– mówi mieszkanka z ulicy Jana Stę-
ślickiego. 

– Pamiętam jak na przełomie lat 70. 
i 80. sadziło się drzewa czasami – po-
wiem szczerze – nie myśląc o tym co 

będzie za kilkadziesiąt lat, gdy pójdą 
mocno w górę albo korzenie się roz-
rosną. Główne sadziło się je w czynie 
społecznym. Ale niektóre to po prostu 
wykopywaliśmy, co mieliśmy zbędne-
go w ogródkach i sadziliśmy w osie-
dlu, blisko domów. Nowi wówczas lo-
katorzy potrzebowali zieleni. Nie pa-
trzyło się na to – czy blisko okien, czy 
nie. Chcieliśmy, aby jak najszybciej się 
nam osiedle zazieleniło. Te drzewa, 
co widać, zestarzały się razem z po-
koleniem, które tu dostało mieszka-
nia – opowiada pan Andrzej – emeryt 
z ulicy ZHP.

Codzienność, problemy
Wielu mieszkańców traktowało to 

osiedle w zasadzie tylko jako „sypial-
nię”. – W latach 70., 80. czy nawet 
jeszcze w początkach lat 90. wiele ko-
palń i dużych zakładów pracy na Ślą-
sku działało prężnie. Ja pracowałem 
w górnictwie na trzy zmiany. Jak przy-
chodziłem z szychty często padałem 
„jak zabity”. Rodzinę trzeba było wy-
żywić i nie myślało się specjalnie o ja-
kichś osiedlowych uciechach, stąd nie 
mogę zbyt wiele powiedzieć. Ja tu tyl-
ko spałem. I oczywiście zajmowałem 
się żoną, dziećmi... – wspomina pan 
Mirosław z Alei Młodych. 

Więcej o życiu codziennym w osie-
dlu mogą powiedzieć gospodynie do-
mowe, matki, które wychowały tutaj 
swoje dzieci: – Tak po prawdzie, to 
w pierwszych latach zamieszkiwania 

nie było tutaj specjalnie gdzie poba-
wić się z dzieckiem na wolnym powie-
trzu. Dlatego zabierałam córkę na dłu-
gie spacery do Parku Kultury (WPKiW, 
dziś Park Śląski – dop.) – stąd prze-
cież nie za daleko – mówi Joanna 
Barska. - Ja pamiętam, że w osiedlu 
był jeden trzepak, potem dostawiono 
takie prowizoryczne karuzele, był mi-
ni plac zabaw. Starsze dzieci grały na 
boisku, na którym bramki były z drze-

wa przyniesionego z lasku – wspomi-
na mieszkanka z ulicy Jana Stęślic-
kiego. Z czasem wykonano już kolej-
ne place zabaw z urządzeniami zaba-
wowymi.

W pobliżu nowego osiedla było tyl-
ko kilka sklepów – warzywny, prze-
mysłowo-rolniczy, piekarnia. – Mieli-
śmy sklep przy Bohaterów Wester-
platte, był sklep górniczy w miejscu, 
gdzie jest dzisiaj „RENOMA”. W latach 
80. powstały pawilony i było SPOŁEM. 
Ogólnie większe zakupy trzeba było 
dowozić autobusem z centrum miasta, 
Chorzowa, czy Katowic. Mało kto miał 
przed transformacją systemową samo-
chód, więc autobus czy tramwaj z pę-
tli na „Alfredzie” to były podstawowe 
środki transportu. Trzeba było sobie 
radzić. Oczywiście, były w tych skle-
pach kolejki – wspominają mieszkanki.

Autobusy też nie od początku jechały 
trasą przez Aleję Młodych jak dzisiaj. 
Zanim przychylono się pozytywnie do 
wniosków włodarzy miasta, poszcze-
gólnych urzędów terenowych czy za-
kładów pracy, autobusy jeździły – pa-
trząc od Michałkowic – ulicą Niepodle-
głości i dalej – ks. Jana Kapicy. Przy-
stanek był mniej więcej na wysokości 
administracji osiedla „Chemik”. Potem 
przeniesiono go na Aleję Młodych.

Był czas, że w osiedlu funkcjonował 
tylko jeden telefon – aparat na por-
tierni w nieistniejących już zabudowa-
niach, jak mówiono „Dworu”, czyli sie-

dziby bodajże PGR-u. Z czasem do-
szły kolejne...

O teraźniejszości
Pochwały i… impulsy

Zdecydowana większość mieszkań-
ców osiedla „Młodych” pytana dzisiaj 
o to, jak im się mieszka odpowiada, że 
dobrze, a nawet bardzo dobrze. Do-
pytywani o problemy, potrzeby – od-
powiadają najczęściej: parkingi – brak 
dostatecznej ilości miejsc parkingo-

wych. – Dziś trudno jest wskazać mnie 
jako emerytce, na dzisiejsze proble-
my osiedla. Jest zielono, ładnie, skle-
py pod nosem i duży wybór, przystan-
ki autobusowe blisko. Blisko przed-
szkole, szkoły, kwiaciarnie. Dzieci ma-
ją place zabaw, boiska. Z problemów 
mnie nasuwa się brak miejsc do par-
kowania i brzydkie elewacje niektórych 
budynków – o tym od czasu do czasu 
dyskutuje się „na ławce”. A tak to jest 
naprawdę fajnie. My tu teraz mamy jak 
na wczasach z tym skwerem z fontan-
ną i siłownią na powietrzu – przyznaje 
pani Urszula z Alei Młodych. 

– Długo prosiliśmy o zrobienie cze-
goś z dawnym placem pomnikowym. 
To się ciągło i ciągło. To był do nie-
dawna jeszcze wielki problem – po-
nury, betonowy, niewykorzystany plac 
na środku osiedla. To, co zrobiła Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa z Urzędem Miasta przeszło moje 
najśmielsze oczekiwania. Nerwy prze-
szły, jest po prostu pięknie – podsumo-
wuje Adam Werblan.

- Jako zarządca, Spółdzielnia wywią-
zuje się ze swoich obowiązków bar-
dzo dobrze. Działa. A są spółdziel-
nie różne-różniste. Myślę, że proble-
mem wciąż do rozwiązania jest spra-
wa sprzątania po psach. Od mieszkań-
ców oczekiwałabym więcej szacunku 
do tego, co jest – mówi mieszkanka 
z ulicy ZHP 7.

ciąg dalszy na str. 8

„Młodych” lata 90. ubiegłego wieku 2014 r. – Wyłania się skwer wypoczynkowy
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Wydaje się, że oddane do użytku in-
westycje: skwer wypoczynkowy z bo-
iskiem wielofunkcyjnym (2014), póź-
niej siłownia zewnętrzna (2015), po la-
tach – jak niektórzy twierdzą – pewnej 
stagnacji, tchnęły nowe życie w osie-
dle „Młodych”. Zagospodarowanie po-
tężnego terenu między budynkami ulic: 
ZHP, Alei Młodych 10-15 oraz Sza-
rych Szeregów i Jana Stęślickiego 
sprawiło, że mieszkańcy chętniej wy-
chodzą na wolne powietrze, spotyka-
jąc się na ławkach, siłowni czy boisku.

40 lat to zarazem mało i dużo. Za-
leży pod jakim kątem spojrzymy. Nie-
mniej, nie ma najmniejszych wątpliwo-
ści, iż zasoby mieszkaniowe, jak i ca-
ła infrastruktura osiedlowa – nie tylko 
osiedla „Młodych” – z wiekiem starzeją 

się (zużywają) i potrzebują konserwa-
cji, odnowienia. Gdy sięgnąć choćby 
do bieżącego Planu Remontów, łatwo 
dojść do wniosku, że wiodące zadania 
właśnie takie roboty obejmują. Remont 

balkonów i elewacji, klatek schodo-
wych, dźwigów osobowych, parkingów 
– to wybrane przykłady. Administracja 
w konsultacji z Radą Osiedla każdego 
roku stoi przed wyborem spraw waż-
nych i ważniejszych do wykonania, 
biorąc pod uwagę wnioski z przeglą-
dów, sugestie mieszkańców. Zawsze 
będzie coś do wykonania, nie ma siły...

MiniEuro na Jubileusz
Zanim nasza kadra piłkarska zagra-

ła na Euro 2016, na początku czerw-

ca Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, pod Patronatem Prezyden-
ta Miasta, zorganizowała na boisku 
wielofunkcyjnym w osiedlu „Młodych” 
oraz obiektach sportowych Szkoły Pod-

stawowej nr 1 oraz osiedla „Tuwima” 
(ul. W. Korfantego) siemianowickie Mi-
niEuro dla dzieci – drużyn złożonych 
z uczestników darmowych treningów 
piłkarskich oraz uczniów szkół pod-
stawowych naszego miasta i nie tylko. 
Wydarzenie to wpisało się w obchody 
40-lecia osiedla „Młodych”, a my ob-
szernie je zrelacjonowaliśmy, tak jak na 
kartach „MS” zapisujemy to co dzieje 
się dzisiaj, a już jutro staje się historią.

Rafał Grzywocz, pes

„Młodych” ma już 40 lat!

Czego spodziewają się dzieciaki po 
tegorocznych półkoloniach?

- O Matko! Chciałbym, żeby było du-
żo wyjść na basen, kina, na place za-
baw. By może były częściej jakieś za-
jęcia komputerowe czy wspólne za-
bawy typu gra „w krzesełka” 
– wylicza 10-letni Mateusz 
Madej.

- Żeby było po prostu faj-
nie. Chciałbym byśmy kiedyś 
pojechali do Warszawy albo 
za granicę. Żebyśmy zwie-
dzali jak najwięcej ciekawych 
miejsc. Fajnie byłoby, gdy-
byśmy poszli znów na hoke-
ja na trawie – pograć, nie ob-
serwować jak grają inni – mó-
wi z uśmiechem 8-letni Wik-
tor Sikora.

- Chciałbym by było du-
żo biegania, ale jeszcze nie 
wiem gdzie. Najbardziej na tych półko-
loniach cieszę się na wycieczki. Pierw-
szy raz tu jestem, ale się nie boję. 
Mam już swoich kolegów – tłumaczy 
7-letni Patryk Popczak.

- Podoba mi się tu od pierwszego 
dnia. Na półkoloniach jestem już chy-
ba po raz trzeci. Mam tu swoich ko-
legów, którzy już poprzednio chodzi-
li albo znamy się z klasy. Podoba mi 
się to, że wychowawcy wiedzą cze-
go ja chcę a ja wiem, czego oni ode 
mnie oczekują. Jeśli chodzi o program 
– moim zdaniem wystarczy to co jest, 
ale jakbym miał coś powiedzieć gdzie 

na pewno byłoby fajnie, to chyba w ja-
kimś parku rozrywki – zauważa Mate-
usz Breguła.

O opinię zapytaliśmy też opiekunów:
- Mój syn będzie uczestniczył w tych 

półkoloniach po raz pierwszy. Wiedzia-

łam, że od lat jest coś takiego organi-
zowane i jak przyszedł właściwy mo-
ment to skorzystałam. Liczę, że będzie 
miał mój syn dużo uciechy i zabawy – 
powiedziała mama – pani Ania.

- Te półkolonie mają już wyrobio-
ną pewną markę w Siemianowicach 
i większość ludzi, orientujących się 
plus-minus w życiu miasta i posiadają-
cy swoje dzieci w wieku szkolnym wie, 
że coś takiego jest organizowane. Ten 
pobyt synowi na pewno zaprocentu-
je, mimo, że będzie tutaj tylko dwa ty-
godnie – stwierdził tata – pan Adam 
z osiedla „Węzłowiec”.

Czy organizatorzy staną na wyso-
kości zadania i sprawią, że marze-
nia dzieci się spełnią i będzie to dla 
nich wspaniały, pamiętny wakacyjny 
czas? Zobaczymy, ale jak zapewnia 
Zbigniew Krupski – kierownik DK 
„Chemik” – atrakcji będzie w tym roku 
nie mało. - Będziemy między innymi 
w Pszczynie, Wiśle, Morsku lub Kro-
czycach, pojedziemy nad zalewy, od-
wiedzimy ciekawe miejsca w naszym 

mieście. W programie basen 
kryty, seanse filmowe, turnie-
je i zabawy na wolnym powie-
trzu – wylicza.

W pierwszym turnusie pół-
kolonii bierze udział blisko 50 
dzieci. W tym, mniej więcej 
70%, to uczestnicy – pierw-
szoroczniacy.

Tymczasem 
w „RENOMIE”...

W Strefie Rozrywki „RENO-
MA” co roku podczas wakacji 
dzieci i młodzież mają zniż-
kę 20% za godzinę gry – za 
okazaniem ważnej legityma-

cji szkolnej – od poniedziałku do piąt-
ku od 11.00 do 17.00 (Ostatnia godzi-
na gry od 16.00). Zniżka aktualna bę-
dzie przez cały okres wakacji. Będąc 
w „RENOMIE” możemy nie tylko po-
grać w kręgle, ale także w piłkarzy-
ki, bilard czy lotki. Jest też bar, gdzie 
można przysiąść i czegoś się napić al-
bo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 a w piątek i sobotę od 
11.00 do 1.00. rg

Zanim wyjdziemy w plener – trochę pogramy

Rozpoczęły się półkolonie! „RENOMA” czeka

Wycieczek, basenów, kina, biegania – ogólnie dobrej zabawy. Oczeki-
wań dzieci wobec organizowanych przez Dom Kultury „Chemik” pół-

kolonii jest sporo. Wszak są wakacje i po roku szkolnym... można wymagać.

ciąg dalszy ze str. 7
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Na czterech boiskach
Jeszcze w maju trenerzy zajęli się 

układaniem grup, trzymając się kate-
gorii wiekowych 7-9 i 10-12 lat. Nie-
które dzieci, dotychczas uczestniczą-
ce w zajęciach dla młodszej grupy, 
po ukończeniu 9. roku życia, dołącza-
ją do grupy starszej. Ze starszej gru-
py, dzieci które osiągnęły wiek +12, 
mogą uczestniczyć w zajęciach, or-
ganizowanych w poniedziałki od 1630 
na boisku w osiedlu „Węzło-
wiec”. – Jako że w katego-
rii +12 dzieci z „Bańgowa” 
i „Michałkowic” jest mało zde-
cydowaliśmy, że popołudnio-
we zajęcia dotychczas dla 
tej grupy, przeznaczone bę-
dą w tym sezonie letnim dla 
dzieci chcących się doszko-
lić, ot takie korepetycje dla 
chętnych z wszystkich osiedli 
– wyjaśnia trener Robert Ra-
zakowski. – Na pierwsze za-
jęcia jeszcze mało kto przy-
chodził, ale im dalej, tym gru-
pa powiększa się, i dobrze 
– cieszy się.

Terminarz zajęć piłkarskich 
na boiskach wielofunkcyjnych 
w porównaniu do ubiegłego 
roku nie zmienił się: Zależa-
ło nam, aby zajęcia odbywały 
się w tym samym czasie, co 
w zeszłym roku, zachowując tym sa-
mym ciągłość. To się udało – podkre-
śla trener Dariusz Rzeźniczek.

O grze swojej i innych
W czerwcu emocjonowano się wy-

stępami polskiej reprezentacji piłkar-
skiej w Mistrzostwach Europy. Dobry 
występ Polski zaowocował tym, że co-
raz częściej na boisku padają nazwi-
ska naszych bohaterów mistrzostw: 
Lewandowski, Błaszczykowski, 
Krychowiak, Kapustka, Fabiański...

– Cieszę się na te treningi. Lubię 
grać na boisku. Chcę nauczyć się do-
brego kiwania – powiedział 9-letni Bar-
tek Grząba z osiedla „Bańgów”. – Je-
stem samoukiem, ale tutaj chcę się do-
wiedzieć, jak na przykład dobrze strze-
lać – dodał Bartek Bożek. O strze-
laniu mówił też 9-letni Kuba Dawid 
z „Węzłowca”: W ćwiczeniach na bo-
isku, najbardziej podoba mi się strze-

lanie lewą nogą, chociaż gram normal-
nie prawą. Dobrze mi idzie. W mistrzo-
stwach kibicuję Polsce, a poza tym lu-
bię klub FC Barcelona.

W treningach uczestniczą dzieci, 
które biorą w nich udział prawie od po-
czątku. Jak np. 11-letni Igor Jezior-
ski: Dobrze pamiętam – jak tu przy-
chodziłem to praktycznie nie potra-
fiłem grać w piłkę. Dziś lepiej strze-
lam, mocniej. Chciałbym jeszcze do-

szkolić się w podawaniu i dochodze-
niu do sytuacji podbramkowych, żeby 
móc strzelać więcej goli, bo póki co te-
raz, to tak sobie – i dodał: Z przyjem-
nością patrzę na mecze Polski w mi-
strzostwach. Idzie nam dobrze. W me-
czach grupowych nie straciliśmy bram-
ki. Krychowiak, Piszczek i Lewandow-
ski dla mnie są najlepsi.

Około 3 lat w zajęciach uczestniczy 
10-letni Marcin Sapota. On też za-
uważył postępy w swojej grze: Lepiej 
strzelam, nauczyłem się trików, zwro-
tów z piłką. Jeszcze rzuty karne źle mi 
idą... i skomentował Euro 2016: Dla 
mnie faworytami są Niemcy, ale wie-
rzę, że to my wygramy! Może się uda. 
Już przecież kiedyś byliśmy na podium 
mistrzostw świata. Czemu tego nie po-
wtórzyć teraz?

- W treningach średnio mi idzie. Ko-
lega mnie namówił i chodzę tu dla za-

bawy. Jest fajnie, więc pewnie będę 
chodził przez cały rok – powiedział 
10-letni Michał Kluczny. W czerwcu 
swoje 1. piłkarskie zajęcia zaliczyła 
10-letnia Patrycja Lipska: Dobrze mi 
poszło. Nie boję się chłopaków. Skąd 
dowiedziałam się o treningach? Przy-
chodziłam na boisko z kolegami i oni 
mnie uświadomili, że są takie zajęcia. 
Już w tamtym roku widziałam, że ćwi-
czą, ale mama powiedziała mi, że to 
jeszcze za wcześnie. Teraz już jest ten 
czas i myślę, że będę chodziła regular-
nie – zauważyła.

Z boku swoje pociechy obserwują 
często ich opiekunowie. Na wspar-
cie ojca może liczyć Konrad Sówka. 
– Bardzo cieszę się, że prowadzone 

są takie zajęcia. Są boiska 
i ktoś musi na nich grać. Po-
doba mi się sposób prowa-
dzenia treningów. Mój syn 
się tu ogrywa. Jest fachowa 
rozgrzewka, są sparingi. Do-
zowane jest to wszystko do 
poziomu grup. Co istotne tu-
taj – a o czym bardzo czę-
sto się zapomina – to, że 
w sporcie idzie się do przo-
du poprzez zabawę. Trener 
tutaj wie co robi, bo sam jest 
przecież byłym piłkarzem 
– mówił Grzegorz Sówka 
i dodał: Sport uczy dyscy-
pliny. Ja synowi zwracam 
też uwagę na aspekty poza-
boiskowe, bardzo, przy tym 
wszystkim, ważne.

Synów dopingują nieraz 
mamy. – Nie interesujemy 
się jakoś specjalnie sportem, 

chyba, że są mistrzostwa albo olim-
piada. Mamy świadomość, że ludziom 
w wieku naszych synów potrzebny jest 
ruch. Jak mają wolny czas, niech go 
spędzają na powietrzu a nie ze smart-
fonami w łóżku. Mówi się głośno, że 
u wielu dzieci jest problem z nadwagą. 
Te wszystkie cudeńka techniczne jak 
smartfony itd. otwierają okno na świat, 
ale też sprawiają, że dzieci nie mają 
potrzeby wyjścia z domu. Taki fizycz-
ny bezruch to między innymi kłopoty 
z wagą. Niech więc nasi grają. A z te-
go co widzimy, ambitni są jak Polska 
na Euro! – komentowały mamy z „Wę-
złowca”.

Zapisy? Otwarte
Wystarczy przyjść z dzieckiem i wy-

pisać deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno ustalonym przedziale wie-
kowym 7-9 i 10-12 lat.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Ambitni jak Polska
Począwszy od maja, przez kolejne tygodnie popołudniami widać dziecia-

ki, ganiające po boiskach spółdzielczych za piłką, pod okiem profesjo-
nalnych trenerów, byłych piłkarzy. Hasło „Wyjść z domu i być aktywnym” 
wciąż aktualne i... chwytliwe.

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych w wakacje:

 „Michałkowice” - poniedziałki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” – wtorki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

- „Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” – czwartki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

Kategoria +12
„Węzłowiec” i „Tuwima”; Poniedziałki – 16.30-18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły

Dodatkowe zajęcia doszkalające
Wtorki – 17.00 – 18.30

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
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Na huśtawce emocji i pogody
- Co za sobota, co za emocje! Najpierw odprawiliśmy „z kwitkiem” Szwajcarów na Euro 2016, a na wieczór mogłem spo-

tkać Joasię Bartel – artystkę którą uwielbiam i darzę wielką sympatią. Ten dzień będzie się wspominać latami – podsu-
mowywał podekscytowany Zbigniew Kownacki z osiedla „Chemik” na festynie „Powitanie Wakacji”, jaki odbył się 
25 czerwca br. na Rynku Bytkowskim.

Gdyby dało się przewidzieć parę 
miesięcy wstecz, że nasza piłkarska 
reprezentacja na Euro 2016 spisywać 
się będzie tak wyśmienicie a mecz 1/8 
finału Euro 2016: Polska – Szwajca-
ria trafi w sam środek imprezy „Powi-

tanie Wakacji” (o 1500), można było-
by pokusić się nawet o stworzenie mi-
ni strefy kibica. A tak, przez pełne dwie 
godziny, było niemal tak pusto na uli-
cach, w tym i na Rynku (niestety albo 
stety) rzecz jasna, jak kilkadziesiąt lat 
wstecz, gdy biało-czerwonych do naj-
większych sukcesów polskiego futbolu 
prowadzili Kazimierz Górski, a póź-
niej Antoni Piechniczek... 

Za to po meczu... Już dawno nie ba-
wiono się na Rynku Bytkowskim tak 
dobrze.

Rzucali na otwarcie
Przyjęło się już, że pierwszym akcen-

tem wszystkich dużych imprez, organi-
zowanych na Rynku Bytkowskim jest 
Turniej Boule dzieci oraz dorosłych. 
Nie inaczej było i tym razem. W ry-
walizacji najmłodszych najlepiej kula-
mi rzucał Kuba Plebańczyk, który po-
konał w finale Oskara Zimnickiego. 
Trzecie miejsce zdobył Paweł Iwan.

Wśród dorosłych bezkonkurencyjna 
okazała się rodzina Adamczyków. Ci 
to rzucają... Trzy pierwsze miejsca: Mi-
rosław, Szymon, Ryszard.

Młodsi i najmłodsi pokazali...
Blok dzieci i młodzieży na Rynku 

Bytkowskim raz po raz pokazuje, że 
nie brakuje nam w Siemianowicach 
Śląskich talentów już od najmłodszych 
roczników. Nie tylko zresztą wokal-
nych. Tym razem na Rynku śpiewa-
ły i tańczyły dzieci z Przedszkola nr 15 

oraz Przedszkola nr 7. Szkołę Podsta-
wową nr 1 im. Mikołaja Kopernika re-
prezentowały:

- Ola Śnieżek, Natalka Gawron, 
Wiktoria Papierska, Basia Pecka, 
Martyna Marszołek, Karolina Filip-

czuk, a także Maja Basak, Weronika 
Herko oraz Hania Grzyb.

- To wspaniałe, że dzieci pokazu-
ją się przed nami rodzicami w tańcu, 
śpiewie i się nie wstydzą. A to cieka-
we, bo w domu jak córka jest sama, 
bez koleżanek, to się krępuję. Kie-
dy bawi się w grupie chyba nie czuje 
stresu, tylko robi co rówieśniczki. Za-
jęcia ruchowe na pewno zaprocentu-
ją jej w przyszłości, a nam jest miło to 
oglądać – mówiła pani Magda z osie-
dla „Tuwima”, jedna z mam, oglądają-
cych występy.

Każde z występujących dzieci otrzy-
mało upominki.

Śpiew, instrumenty, taniec
W dalszej części imprezy zaprezen-

towali się uczennice i uczniowie Gim-
nazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego:

- Natalia Janocha i Tomasz Kudzia 
(śpiew)

- Kamila Jurowiec, Sandra Wojt, 
Oliwia Kozieł, Karina Iwanecka (ta-
niec).

Nie pierwszy raz na Rynku Bytkow-
skim swoje umiejętności taneczne pre-
zentowała młodzież ze szkoły tańca – 
Manufaktury Tańca Ulicznego.

Ciepło przyjęto występy instrumen-
talne, szczególnie gitarowe solówki 
oraz duety – Marka Wypicha i Kami-
la Piskorza, a później Igi Szaflik i Ma-
rianny Sidek ze Społecznego Ogni-
ska Muzycznego. Był też występ San-

dry Długosz na organach. – Pamię-
tam, jak na ostatniej imprezie tutaj na 
Rynku byli hiphopowcy. Teraz są wy-
stępy gitarowe i to jest fajne urozma-
icenie. Byle więcej takich perełek. Mo-
im zdaniem przydałoby się tu – na im-
prezach na Rynku – wnieść trochę ry-
walizacji do występów dzieci i młodzie-
ży. Myślę, że podniosłoby to poziom 
tej imprezy – zaciekawienie ludzi i sa-
mych wykonawców by wzrosło. Więk-
szość osób lubi oglądać rywalizację, 
stąd wysoka popularność dzisiaj pro-
gramów typu „Mam Talent” czy „Must 
be the Music. Tylko muzyka”. Znam lu-
dzi w Siemianowicach – może nie oso-
biście, ale wiem, że działają – którzy 
swobodnie mogliby być taką Korą al-
bo (Elżbietą – dop.) Zapendowską – 
mówiła Aneta Jawor, mieszkanka Byt-
kowa i dodała: - Myślę, że taki plenero-
wy konkursowy festiwal byłby „bombą” 
i nie byłaby to sztanca.

Kolejni młodzi artyści, prezentujący 
swoje wokalne umiejętności na estra-
dzie reprezentowali:

- Siemianowickie Centrum Kultury:
- Karolina Filipczuk, Judyta Czer-

nik, Roksana Kontny, Julia Muc, Zu-
zanna Krupa, Martyna Czernik,

- Zespół Szkół Sportowych:
- Aleksandra Pines, Mikołaj Żądło, 

Trio – Karolina Nowak, Ola Kałuż-
na, Karolina Pawluczuk oraz Maciej 
Wawrzynek,

- II Liceum Ogólnokształcące im. Ja-
na Matejki i Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Henryka Jordana:

- Wiktoria Piaskowska, Jagoda 
Grzeszczak, Julia Kuśpik, Wiktoria 
Rytkowska, Sandra Kulik, Alicja Faj-
kiewicz i Karol Grzechca.

I choć ze swoich występów śmiało 
mogą być zadowoleni, to jednak pozo-
stał zapewne niedosyt. Estradę prze-
jęli bowiem w momencie, kiedy piłkar-
ska reprezentacja Polski grała mecz 
1/8 finału Euro 2016. I jak można by-
ło się tego spodziewać, publiczność – 
w zdecydowanej większości – na ten 
czas „uciekła” do domów przed ekra-
ny swoich telewizorów, a wróciła do-
piero na wieczorne koncerty gwiazd – 
co najmniej potrajając, nawiasem mó-
wiąc, frekwencję sprzed meczu. Ze-
spół „Romantic” z Domu Kultury „Che-
mik” też miał tego pecha...

Już dawno tak dobrze nie bawiono się na Rynku Bytkowskim
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Oczywiście można doszukiwać się 
również i plusów. Jak choćby poza 
scenariuszowy „live” z serii rzutów kar-
nych meczu Polska – Szwajcaria i ro-
snące z każdą kolejną serią „jedena-
stek” emocje oraz radość po ostatnim 
karnym trafionym przez Grzegorza 
Krychowiaka. Radosne okrzyki do-

chodzące z Rynku, okolicznych miesz-
kań, petardy... A krótko później kibice, 
co poniektórzy ubrani jeszcze w biało-
-czerwone barwy zapełniający rynek, 
w „mistrzowskim” – nie dziwota – na-
stroju. Właśnie takie momenty pozo-
stają w pamięci na dłużej.

Gdzie, ile, kiedy?
-Z jakimi miastami graniczą Siemia-

nowice Śląskie?
- Jaką okrągłą rocznicę będzie ob-

chodzić Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w przyszłym roku?

- Przy jakim zakładzie pracy powsta-
ła SSM?

- Który z królów Polski przejeżdżał 
przez Siemianowice zmierzając pod 
Wiedeń?

- Jaki charakterystyczny obiekt koja-
rzony jest powszechnie z Bytkowem?

- Na te i inne pytania musieli znaleźć 
odpowiedź uczestnicy Konkursu Wie-
dzy o Mieście, Bytkowie i Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Je-
go uczestnicy – Daniela, Irena, Kami-
la (z Głuchołazów!) i Kamil radzili so-
bie całkiem, całkiem więc wszyscy też 
zostali nagrodzeni. Konkurs poprowa-
dzili – jak i całą imprezę – Danuta Bia-
łas i Krystian Stasiczek.

Gwiazdy – trochę w słońcu,
trochę w deszczu

Sobota, 25 czerwca br. była jednym 
z najbardziej dotychczas upalnych dni 
tego roku. Dlatego bramka wodna 
Wodociągów Siemianowickich Aqua 
Sprint była „strzałem w 10”. Przez 
większość czasu trwania imprezy był 

upał. Później dłuższy czas zanosiło 
się na opady. Deszcz pojawił się do-
piero koło 18.00 – popadało dość so-
lidnie, na szczęście krótko. To było 
podczas koncertu zespołu biesiadne-
go „Duet Karo”. Zabawa była na tyle 
fajna, że kilkaset osób bawiło się pod 
parasolami. Było na Rynku Bytkow-

skim w ostatnich latach kilka podob-
nych zespołów biesiadnych, ale przy 
„Duecie Karo” bawiono się nadzwy-
czaj dobrze. Czy to euforia po zwy-
cięstwie Polski nad Szwajcarami, czy 
„to coś”, co przywiózł z sobą do Byt-
kowa ten zespół? Pewnie i tego, i te-
go po trochu – ocena końcowa: moc-
na „piątka”.

- Kaj jest Bercik?
- Jo Ci nie wystarcza?

Sporo frajdy sprawiło pojawienie się 
na estradzie Joanny Bartel. W swo-
im (śląskim) stylu bawiła publiczność 
pełne półtorej godziny. Szybko złapa-
ła kontakt z publicznością, wchodząc 
nawet z niektórymi w dialogi. Zdradzi-
ła też, że ma sentyment do Bytkowa, 
bo właśnie w Bytkowie nagrała swój 
pierwszy występ telewizyjny. Pochwa-
liła też tę dzielnicę za rynek, na któ-
rym była – jak się okazało – po raz 
pierwszy.

Ti amo i... do domu
Tym razem na zakończenie impre-

zy zagrał zespół „Volare”, wykonujący 
największe włoskie przeboje XX i po-
czątku XXI wieku. „Powitanie Wakacji” 
zwieńczył tradycyjnie utwór Budki Su-
flera – „Cisza jak ta”.

Podziękowanie uczestnikom za za-
bawę złożył Andrzej Gościniak – 
przewodniczący Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bytkowa – współorganizatora 
wydarzenia.

Jan Dudek – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej SSM zaprosił z kolei 
na drugą dużą imprezę odbywającą 

się cyklicznie na Rynku Bytkowskim 
– „Święto Bytkowa”. 
Data do odnotowania w kalendarzu:

SOBOTA, 3 WRZEŚNIA!
Sponsorami „Powitania Wakacji” na 

Rynku Bytkowskim byli:
- Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa,

- Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa,
- Stowarzyszenie „Nasz Dom”,
- Zakład Ogólnobudowlany Tomasz 

Janoszka,
- Zakład Usługowo-Handlowy „WI-

MAR”,
- Zakład Usług Technicznych „INTER-

HAMMER-GAZ”,
- Zakład Konserwacji i Rekultywacji 

Terenów Zielonych „ARCON”,
- Zakład Remontowo-Budowlany „MJ” 

– Małgorzata Juranek,
- Zakład Usługowo-Handlowy „IZO-

MARK” – Marek Śliwiok,
- firma „MAXI-TECH”,
- „SUKCES”,
- spółka „LMML”,
- Zakład Instalacyjno-Budowlany 

„REN-BUD” s.c.,
- Zakład Ogólnobudowlany „BUD-

MAR”,
- Hurtownia Materiałów Budowlanych 

– Anna i Jacek Szwajgier,
- Firma Handlowo-Usługowa „SKAN”,
- Zakład Usług Technicznych – Miro-

sław Witek,
- „ELEKTRO-DŹWIG” – Rafał Niegot,
- Usługi Elektro-Instalacyjne – Krzysz-

tof Matuła,
- „TOMET” – Adam Kuźnik,
- TELEPIZZA,
- Usługi Elektryczno-Mechaniczno-Bu-

dowlane – Tadeusz Górowski.
Festyn współorganizowały też admi-

nistracje osiedli: „Chemik”, „Młodych”, 
„Węzłowiec” i osiedla im. Juliana Tuwi-
ma. Rafał Grzywocz, pes

Prawdopodobnie najgorętszy dzień roku – wodyyy! Przyszła i nie przeszkodziła w zabawie
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- Rafał Grzywocz: - Co słyChać u Joanny Bartel po 
„ŚwięteJ woJnie”?

- Joanna Bartel: - Powiem krótko: „Święta wojna” bar-
dzo mi pomogła i nie jestem bezrobotna. Nie jestem w ta-

kiej sytuacji jak aktorzy, którzy tylko grają w filmach i nagle 
jak kończy się serial, okazuje się, że nie mają roboty. Mnie 
robota szuko.

- Co daJe pani większą satysfakCJę: praCa w filmie Czy wy-
stępy estradowe?

- Wolę występy estradowe. Jest to trudniejsza praca, ale 
mam żywy kontakt z publicznością. Cieszę się, jak ją mogę 
„spacyfikować”! A poza tym przy filmie trzeba wcześniej ra-
no wstawać a tutaj... Lubię pracować popołudniu...

- Jest pani taka sama w żyCiu, Jak na estradzie?
- Może to zabrzmi dziwnie, ale w domu bardzo mało mó-

wię. Mówię tylko to, co potrzeba, bo trzeba się oszczę-
dzać. Nie mówię dużo, nie wygłupiam się... Z natury chy-
ba jestem pogodna, chociaż... Może mało kto mi w to uwie-
rzy – czasem jestem depresyjna. Myślę, że jestem normal-
na jak każdy.

- Jeździ pani ze swoim reCitalami po polsCe, prowadzi pani 
imprezy. Gdzie, pani zdaniem, w Jakim reJonie kraJu ludzie naJ-
ChętnieJ przyChodzą na występy, żyCzliwie na Język Śląski re-
aGuJą, rozumieJą Go?

- Wszędzie, wszędzie. Nigdzie raczej nie spotkało mnie 
nic przykrego. Wręcz przeciwnie. Ludzie domagają się: 
„Niech Pani goda”, „Niech Pani godo”. Chwalą mnie z te-

go, z czego mnie znają. Chyba tak najserdeczniej reagują 
to myślę w poznańskiem – dużo z naszej gwary rozumieją. 
Ale i nawet w Warszawie. Jeśli już spotkało mnie coś nie-
miłego to... niestety, na Śląsku. Jak nagrałam zapowiedzi 

w tramwajach to krytykowano, że „za mało po śląsku”, „że 
powinnam inaczej”. Czy też bywały innego rodzaju odzyw-
ki typu: „W filmie mosz wiynkszo rzić!”. Na szczęście to po-
jedyncze przypadki.

- wspomniała pani podCzas swoJeGo występu na rynku Byt-
kowskim o swoiCh związkaCh z siemianowiCami Śląskimi? moż-
na CoŚ więCeJ...

- Jak byłam 10-letnią dziewczynką trenowałam pływanie. 
Wożono nas do Siemianowic na pływalnię. Zresztą mój tata 
też tutaj trenował. Należał do „Sokołów” (Polskie Towarzy-
stwo Gimnastyczne” Sokół” – dop. red.) i był bardzo dobrym 
pływakiem. Poznałam też takiego bardzo fajnego chłopaka 
z Siemianowic – swego czasu dojeżdżałam tramwajem tu-
taj bardzo często. Mam tu wielu przyjaciół, między innymi 
Józefa Skrzeka, do niedawna też i jego brata Janka. Przy-
pomniało mi się też, że mojego chrzestnego żona pocho-
dzi z Siemianowic. Podobno przed wojną mieli tu drogerię 
„U Motyki” – moja ciocia jest z domu Motyczanka. Więc je-
stem w jakiś sposób z Waszym miastem związana.

- a z samym Bytkowem?
- Tutaj oczywiście w Telewizji wiele rzeczy się robiło 

i mam dobre wspomnienia.
- dziękuJę za rozmowę.

O pracy, domu, Siemianowicach
Rozmawiamy z Joanną Bartel – artystką kabaretową i gwiazdą czerwcowego 

„Powitania Wakacji 2016” na Rynku Bytkowskim
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biuro czynne pon. – pt. 9.00-17.00
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Wokaliści ujęli publikę

Na huśtawce  
emocji i pogody

Czytaj str. 10
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Boule turniejowo

Było też tanecznie

Gdzie? Kiedy? Ile? – Konkurs Wiedzy o...

Publiczność dopisała

Śpiewają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 

Blok muzyczny dzieci i młodzieży

„Duet Karo” na estradzie

Włoskie przeboje na koniec festynu – zespół „Volare”

Na huśtawce emocji i pogody
Czytaj str. 10
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Dwa tygodnie i jest śmietnik – Kolejowa 2

os. „Michałkowice”. Wykopy, bo awaria. Wymiana rur 
centralnego ogrzewania – Wł. Sikorskiego 4D

os. „Chemik”. Odświeżono przejście łączące deptak 
z Rynkiem Bytkowskim – W. Wróblewskiego 67

os. „Węzłowiec”. Na wniosek mieszkańców 
przebudowano i ogrodzono plac zabaw  

przy Wł. Jagiełły 9B. Od lipca dzieciaki będą miały 
dodatkowe urządzenia zabawowe

os. „Bańgów”. Termomodernizacja budynków  
- M. Skłodowskiej-Curie 17-19 i 21-23

os. „Młodych”. Nowe słupy oświetleniowe  
– plac J. Skrzeka i P. Wójcika

os. „Tuwima”. Przy W. Korfantego 4A oraz ul. Leśnej 15 
 (strona północna) remontowane są balkony 

Na półmetku Czytaj str. 17
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51;  
ul. Boh. Westerplatte 31

 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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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca 

tel. 32 609-14-05; 661 229 858
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. 

W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20,  

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

s-
46

7/
7-

16
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Na półmetku

Administracje wszystkich sied-
miu osiedli SSM realizują punkt 

za punktem plany, jakie zatwierdzo-
no do realizacji pod koniec zeszłego 
roku i po wykonaniu jednych sys-
tematycznie zlecają kolejne robo-
ty. Po dwóch kwartałach 2016 roku 
można już ocenić, że wszystko idzie 
zgodnie z harmonogramem a efek-
ty? Widać w większości miejsc „go-
łym okiem”...

Osiedle im. Juliana Tuwima
W czerwcu rozpoczęto remont bal-

konów budynku przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 4. Równocześnie wznowio-
no też prace związane z wymianą bal-
konów na nowe przy ulicy Leśnej 15 

– na kolejnym segmencie. Będą nowe 
podstawy, balustrady, wzorem wykona-
nych już wcześniej na tym budynku bal-
konów. W ubiegłym miesiącu zajęto się 
też doraźną naprawą czół balkonowych. 
Tym razem prace wykonywane są przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 9A.

Z już wykonanych robót warto też 
zwrócić uwagę na przykład na nowe 
okna w czterech klatkach schodowych 
budynku przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 7 (w sumie 76 sztuk) czy od-
świeżoną elewację przyziemia budyn-
ku przy ulicy W. Korfantego 4A, B. 
Przy okazji pod tym drugim adresem, 
Tauron wymienił główne przyłącze 
energii elektrycznej.

Kradzieże kwiatów doprowadziły do 
tego, że administracja po raz kolejny 
w tym roku zmuszona była zlecić wy-
konanie nowych nasadzeń przy kil-
ku adresach osiedla: Hermana Wró-
bla 2, 19, Wojciecha Korfantego 9. 
Apelujemy, by zwrócić większą uwa-
gę na „fałszywych ogrodników”, którzy 
bezwstydnie łaszczą się na osiedlową, 
wspólną zieleń.

„Rośnie” siłownia na wolnym powie-
trzu i skwer wypoczynkowy. Na taki 
kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy 

wielu mieszkańców tej części osiedla 
„Tuwima” czekało latami. I doczekało 
się. Pod koniec czerwca już można by-
ło mieć mniej więcej rozeznanie, gdzie 
wytyczono miejsce na siłownię, a jak 

zlokalizowany zostanie skwer wypo-
czynkowy. W rejonie boiska wielofunk-
cyjnego przy Wojciecha Korfante-
go 10, poniżej skarpy praca wre... 
Przypomnijmy: siłownia zewnętrzna to 
inwestycja w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2016. Skwer wypoczynko-
wy natomiast – Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Osiedle „Węzłowiec”
Roboty w osiedlu „Węzłowiec” idą 

pełną parą. I tak - wszystkie place za-
baw osiedla „Węzłowiec” są już ogro-
dzone. Wymieniono w nich również 
piaskownice na nowe. W ostatnich ty-
godniach plac zabaw przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 9B został przenie-
siony nieco dalej od okien budynku – 
o to wnioskowali mieszkańcy. W nowej 
lokalizacji został on ogrodzony, dosta-
wiono też dodatkowe urządzenia za-
bawowe dla najmłodszych dzieci: huś-
tawkę oraz tunel.

Cały czas prowadzone są roboty do-
ciepleniowe dwóch budynków przy uli-
cy Jana Polaczka – o numerach „2” 
i „8”. Prace już mocno zaawansowane, 
ale do końca jeszcze, jeszcze...

W ostatnich tygodniach zajęto się też 
dachami niektórych budynków. Wyko-
nano między innymi, poza planem – 
z konieczności – kapitalny remont po-
szycia dachowego wraz z remontem 
kominów budynku przy Jana Polacz-
ka 8D, a także częściowo naprawiono 
połać dachu – tam, gdzie była taka po-
trzeba – przy ulicy Grunwaldzkiej 2D.

Roboty remontowe w osiedlu obej-
mują nie tylko dachy czy elewacje. 

Trzeba mieć też na względzie infra-
strukturę drogową. Tym razem admini-
stracja zleciła utwardzenie terenu mię-
dzy budynkami Grunwaldzka 3 i 5. 
Korą asfaltową wyłożono nawrotnicę 
i miejsca parkingowe (dojazd od ulicy 
Michała K. Ogińskiego).

Z trwających robót warto nadmienić 
o pracach remontowych wewnątrz kla-
tek schodowych przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 13. To kolejne odnawiane 
kompleksowo klatki schodowe osiedla 
„Węzłowiec”. Malowanie ścian, wymiana 
okien w klatkach, instalacji domofonowej 
i drugich drzwi wejściowych – to wiodące 
zadania. Jak na razie zakończono prace 
w klatce „A”, zaawansowane są roboty 

w „B”, zaś w klatce schodowej „C” ekipa 
remontowa pojawiła się niedawno – tam 
jeszcze mnóstwo pracy.

Aktualnie, po usunięciu winoblusz-
czu, odnawiane są elewacje ścian bu-
dynku przy ulicy Grunwaldzkiej 7A.

Osiedle „Michałkowice”
W czerwcu dokonano odbioru tech-

nicznego wykonanego parę tygodni te-
mu zabudowanego i zamykanego na 
klucz śmietnika, położonego między bu-
dynkami przy ulicy Przyjaźni 42 i 44-46 
oraz ulicy Krakowskiej. To kolejny ta-
ki zadaszony punkt składowania śmieci 
w Michałkowicach. W ramach robót to-
warzyszących utwardzono kostką bru-
kową miejsce na pojemniki przeznaczo-
ne do wyrzucania odpadów wtórnych 
oraz wykonano nowe chodniki – dojścia 
do nowego śmietnika.

Nadszarpnięte zębem czasu ru-
ry przyłącza centralnego ogrzewania 
usunięto i zamontowano nowe. Do wy-
konania pozostało jeszcze ich zabez-
pieczenie. Takie roboty z konieczności 
podjęto w ub.m. przy ulicy Władysła-
wa Sikorskiego 4D.

Konserwatorzy z kolei wymienili 
w ostatnim czasie odcinek kanalizacji 

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

ciąg dalszy na str. 18

os. „Bańgów”. Odnowiono wszystkie (11)  
stanowiska kontenerowe

os. „Młodych”. Balkony jak nowe  
– W. Wróblewskiego 2-4
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w piwnicy przy Marii Dąbrowskiej 1A, 
a także poziomu kanalizacji przy Przy-
jaźni 52. Odnowiono też znaki pozio-
me ulic Kościelnej oraz przy Włady-
sława Sikorskiego 2 i 4.

Wkrótce rozpocznie się realizacja 
jednego z najważniejszych zadań uję-
tych w tegorocznym Planie Remontów 
osiedla – odglonowywanie kolejnych 
ścian budynków: Władysława Sikor-
skiego 1 oraz Walentego Fojkisa 3. 
Po usunięciu glonów, elewacje ścian 
północnych, na których są dziś brzyd-
kie, zielone „płaty” zostaną zabezpie-
czone i pomalowane.

Osiedle „Bańgów”
Minął kolejny miesiąc intensywnych 

prac termomodernizacyjnych na kil-
ku budynkach osiedla „Bań-
gów”. Przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 17-19 trwają 
prace na balkonach od strony 
południowej i na jednym ze 
szczytów tego budynku. Da-
lej – przy M. Skłodowskiej-
-Curie 21-23 roboty prowa-
dzone są na szczycie od stro-
ny Skłodowskiej-Curie 23. 
Pod koniec czerwca ruszto-
wania pojawiły się też na bal-
konach od „23”.

Bardziej zaawansowane, bo 
wcześniej rozpoczęte, są za 
to roboty na elewacjach budynku przy 
M. Skłodowskiej-Curie 77-85. „Odha-
czono” już ścianę północno-zachodnią 
plus szczyt M. Skłodowskiej-Curie 83-
85. Obecnie ekipa remontowa ociepla 
stronę balkonową oraz ściany od stro-
ny M. Skłodowskiej-Curie 77-79 – pół-
nocno-wschodniej. Na ostatnim z docie-
planych obecnie budynków – przy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 87A-89 robot-
nicy zajmują się balkonami.

Warto dodać, że remontowane bal-
kony poddane zostają kompleksowe-
mu remontowi: począwszy od wylewki, 
naprawy sufitów, balustrad, zadaszeń 
nad ostatnią kondygnacją, skończyw-
szy na malowaniu ścian.

Poprzednio w „MS” informowaliśmy 
o pracach porządkowych na osiedlo-
wych śmietnikach – to też ważne. Ad-
ministracja poinformowała nas, że już 
wszystkie stanowiska kontenerowe zo-
stały odświeżone – w sumie 11.

Sporo w ostatnim czasie w osiedlu 
przybyło nowych kwiatów. Odświeżo-
no klomby, rabaty i skalniaki. Wyko-
nano też drugi w tym roku kalendarzo-
wym pokos trawy.

Trwa wymiana poziomów ciepłej, 
zimnej wody oraz cyrkulacji przy uli-
cy Władysława Reymonta 10. Wy-
mieniane są przy okazji zawory pod-
pionowe.

Osiedle „Centrum”
Można pokusić się o stwierdzenie, 

że przy ulicy Kolejowej doszło do ma-
łej rewolucji w kwestii zarówno położe-

nia, jak i wyglądu stanowisk składowa-
nia odpadów. Najpierw wykonano od 
podstaw stanowisko kontenerowe mię-
dzy budynkami przy ulicy Kolejowej 3 
a 5. Parę tygodni później stanął drugi 
„domek” – przy ulicy Kolejowej 2, bli-
sko wjazdu na parking. Oba zamykane 

są na klucz. Dotychczasowe miejsca, 
gdzie mieszkańcy okolicznych domów 
wyrzucali śmieci, po przeniesieniu po-
jemników na odpady, lada chwila ma-
ją zostać zlikwidowane. Warto dodać, 
że oprócz zadaszonych wiat śmietni-
kowych wykonano też porządne doj-
ścia – chodniki, do obu tych stanowisk.

Z „mniejszych” spraw odnotujmy wy-
mianę pionów wodnych przy Komuny 
Paryskiej 3 i Kolejowej 6, a także insta-
lacji elektrycznej przy Jana Pawła II 18 
oraz Kolejowej 6.

W osiedlu „Centrum” pojawił się ko-
lejny klomb. Tym razem owalny ozdob-
nik wykonano na trawniku przed budyn-
kiem przy ulicy Komuny Paryskiej 6. 
Niewielki, ale jednak.

Osiedle „Młodych”
Widać „jak na dłoni” – bo przy głów-

nej ulicy Bytkowa – postępujące prace 
przy remoncie balkonów budynku przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 2-4. 
Kolejne balkony, segmenty tego domu 
prezentują się już całkiem, całkiem. 
A jeszcze parę miesięcy temu pęknię-
cia na balustradach z daleka rzucały 
się w oczy... 

Pozostając przy tej części osiedla 
„Młodych”, według informacji administra-
cji, niebawem zostanie wykonane nowe 
stanowisko kontenerowe przeznaczone 
do składowania odpadów zmieszanych 
w rejonie budynku przy Niepodległości 
22-24. Wzorem choćby śmietnika po-
łożonego stosunkowo niedaleko – przy 
Niepodległości 26-28, zostanie on za-
daszony i zamknięty na klucz.

W ostatnich miesiącach w tej części 
osiedla „Młodych” dużo się dzieje. Przy-
pomnijmy choćby o niedawno oddanym 
do użytku parkingu przy Niepodległo-
ści 22-24 – od strony balkonów.

Gdzie indziej – przy Placu Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika, zamontowa-
no z kolei dwie nowe lampy, doświetla-
jące niedawno wykonany parking poło-

żony między szkołą a budyn-
kami przy J. Skrzeka i P. Wój-
cika 5 i 6.

W osiedlu zakończył się 
drugi pokos trawy, Przycięto 
też po raz kolejny żywopłoty, 
odświeżono klomby, rabaty.

Osiedle „Chemik”
Lada moment ma ruszyć re-

witalizacja terenu obok Strefy 
Rozrywki „RENOMA”, a tym-
czasem w innych częściach 
osiedla gdzieniegdzie wyko-
nywane są pojedyncze robo-
ty. Tak na przykład do waż-

niejszych zadań, aktualnie prowadzo-
nych w osiedlu zalicza się montaż ko-
rytek w korytarzach wieżowca przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 71 
z przeznaczeniem na instalacje tele-
techniczne. Gdy robotnicy się z tym 
uporają, a operatorzy różnych sieci 
przełożą do nich swoje kable, rozpocz-
nie się kapitalny remont klatki.

Przy sąsiednim wieżowcu (Walere-
go Wróblewskiego 73) trwa za to 
wymiana odcinka kanalizacji ogólno-
spławnej. Przyczyną podjęcia działań 
były liczne zgłoszenia dotyczące prze-
cieków wody na tylnych ścianach ga-
raży, położonych poniżej poziomu par-
teru budynku.

W drugiej połowie czerwca odnowio-
no też przejście łączące deptak z Ryn-
kiem Bytkowskim – przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 67. Wyrównano ściany 
i pomalowano, z poręczą włącznie.

Konserwatorzy na bieżąco wymie-
niają według potrzeb odcinki pionów 
i poziomów wodnych. W czerwcu mię-
dzy innymi zajęli się awaryjnie pionem 
łazienkowym – kanalizacyjnym przy 
Niepodległości 58D. rg

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

Na półmetku

ciąg dalszy ze str. 17

os. „Centrum”. Stare śmietniki do likwidacji  
– ulica Kolejowa
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GEOMETRIA KÓŁ 3D
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15

STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES
JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA 
- pełen zakres; KARDIOLOGIA, echo serca - UKG, holtery; NEUROLOGIA; 
REUMATOLOGIA; CHIRURGIA OGÓLNA i NACZYNIOWA; USG Doppler-Duplex

STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

MICHAŁKOWICE, ul. E. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

„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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ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka
Cena producenta  

już od 1950 zł 
- pomnik w pełni granitowy!

Siemianowice Śl.  
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32 
667 955 248
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FIRMA remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

tel. 506 470 309, 510 896 202

OD MARCA br. Gabinet Okulistyczny dr n. med. 
Lucyny Moćko zostanie przeniesiony na 
ul. Chopina 1A w Siemianowicach Śląskich 
(obok „Panienki”). W tej samej lokalizacji po-
wstanie Gabinet Ortopedyczny dr n. med. 
Krzysztofa Moćko, neurologiczny lek. med. 
Joanny Krzemińskiej oraz Zakład Optyczny. 
Rejestracja telefoniczna: 72 228 11 81 oraz 
osobista – pn-pt 1000 - 1700 

A.A. GAZOWE urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

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

tel. 606 596 765  

A.A. WYMIANA instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, 

tel. 512 482 273

ARISTON, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, tel. 505 484 434,

 602 449 907, 32 735-64-57 

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, 
remonty łazienek, Junkers, Termet, 
24h    tel. 32 241-99-81, 601 477 527 

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne od-
plamianie, Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950

ELEKTRYK – usługi, wymiana tablic liczni-
kowych - bezpiecznikowych, usuwanie awarii 
elektrycznych, instalacje elektryczne, wymia-
na – modernizacja, tel. 662 653 111

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

FACHOWE mycie okien, sprzątanie 
mieszkań,  tel. 511 060 617

FHU „IRYDD”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka, 

tel. 32 228-80-82, 501 409 237 

ZŁOTA Rączka – wszystkiego rodzaju 
naprawy hydrauliczne, elektryka, ga-
zowe, ślusarstwo. Regulacja i napra-
wa okien, kompleksowe remonty.  
Tanio – solidnie,  tel. 503 427 475

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

TELEWIZORY, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel, 

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

REMONTY mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, regipsy, tel. 696 018 114

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań, 
łazienek, ekspresowe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych. Długoletnia 
praktyka, tel. 693 518 984

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja,

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

REGULACJA i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720

Ogłaszaj się w „MS”
naprawdę warto

TV-SAT! Regulacja i montaż anten sa-
telitarnych wszystkich typów, 

tel. 604 127 712 

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496  

JUNKERS, Termet. Naprawa, kon-
serwacja, wymiana,  tel. 733 336 959

NAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel.603 898 300

MEBLE na wymiar, kuchnie, 
zabudowy, szafy, komody itp., 

tel. 510 724 303

MIESZKANIOWE

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 poko-
je, 31 m2, ul. Korfantego,  
 tel. 735 020 179

KUPIĘ dom lub mieszkanie, 
 tel. 509 954 191

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 602 172 527

MIESZKANIE do wynajęcia. Bytków – 
os. Młodych, 73 m2, atrakcyjne. Koszt 
wynajmu: 1150,00 zł + stałe opłaty,  
 tel. 609 293 821

MIESZKANIE do wynajęcia w Siemia-
nowicach Śl. przy ulicy Komuny  

Paryskiej, 38 m2, 2 pokoje, umeblowa-
ne i kompletnie wyposażone,  
 tel. 696 418 448

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 602 172 527

POSZUKUJĘ mieszkania 2-pokojo-
wego do wynajęcia, względnie kup-
na. Osiedla: Chemik, Węzłowiec, Mło-
dych,  tel. 572 919 718

SPRZEDAM mieszkanie M-4 na 
ul. Wróblewskiego,  tel. 601 980 102

SPRZEDAM mieszkanie M-3 51 m2. 
Bytków – ulica Polaczka, 
 cena 178 tys.,  tel. 729 378 826

SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, 
33,2 m2, 4 piętro przy ulicy Pocztowej, 
po generalnym remoncie, 
cena 115.000,  tel. 602 172 527

SPRZEDAM mieszkanie (do remon-
tu), 2 pokoje, 46,5 m2 – osiedle „Tuwi-
ma” (Alfred), c.o. gazowe, III piętro,  
 tel. 606 796 690

SPRZEDAM mieszkanie 71,48 m2 na 
ulicy Polaczka, 
  tel. 504 287 259, (32) 327-11-55

SPRZEDAM mieszkanie 48 m2, 
os. Michałkowice, cena 135 tys.,  
 tel. 606 793 384

WYNAJMĘ mieszkanie, centrum Sie-
mianowic,  tel. 515 046 475

ZAMIENIĘ kawalerkę własnościo-
wą, 27 m2, w bloku z c.o. na większe. 
Spłacę zadłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 601 456 321

ZAMIENIĘ mieszkanie, 2 pokoje,  
33,2 m2, 4 piętro przy ulicy Pocztowej, 
po generalnym remoncie na większe, 
  tel. 602 172 527
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ZAMIENIĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

ZAMIENIĘ mieszkanie 48 m2, 3 poko-
je na 4 pokoje w Michałkowicach,  
 tel. 665 580 088

ZAMIENIĘ mieszkanie 2-pokojowe po 
kapitalnym remoncie na ul. Wróbla 7 
na 3-pokojowe na ul. Wróbla lub Kor-
fantego,  tel. 600 249 672

RÓŻNE

ODSTĄPIĘ lokal użytkowy, 21 m2, 
os. Młodych,  tel. 501 468 348

SPRZEDAM Lublin 1 wywrotka 
– pierwszy właściciel, garażowany, 
sprawny technicznie,  tel. 608 153 804

SPRZEDAM działki rekreacyjne w Pił-
ce koło Koszęcina,  
 tel. 667 722 766, 505 292 681

SPRZEDAM ogródek działkowy 
600 m2,  tel. 515 899 494

ZATRUDNIĘ krawcową, 
  tel. 535 588 726

SAMOCHODOWE

A.AUTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

A.KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

KUPIĘ garaż rejon Grunwaldzka/Ło-
kietka,  tel. 505 053 309

KUPIĘ garaż w Siemianowicach,  
 tel. 695 233 337

KUPIĘ garaż na Bytkowie,  
 tel. 795 234 705

SPRZEDAM garaż na ul. Okrężnej, 
cena 26.500,  tel. 696 045 153

SPRZEDAM garaż w kompleksie  
garażowym Jagiełły 15, cena 45.000, 
szczegóły na www.gratka.pl,  
 tel. 535 240 003

CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
  tel. 32 761-11-00

ul. M. Dąbrowskiej 2,  Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4,  Poniedziałek-sobo-
ta 9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00 
  tel. 517 446 651 

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, nie-
dziela 9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

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

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

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

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

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 766-84-38

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

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

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 229-00-70

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

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

ul. Powstańców 16, Pon.-pią.  8.00-20, 
 sobota 8.00-16. tel. 32 220-03-37

ul. Jana III Sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 765-92-05

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

ul. K. Świerczewskiego 6, Poniedzia-
łek-piątek 7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

CAŁODOBOWA ul. K. Świerczew-
skiego 13  tel. 32 204-66-22

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

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 

 tel. 32 228-43-46

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DLA KAŻDEGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PONIEDZIAŁEK

Ognisko muzyczne ........................................13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ......................16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................18.30 – 20.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

CZWARTEK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Kółko gry strategicznej GO ............................17.00 – 19.00
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
NIEDZIELA

Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 
(trzecia niedziela miesiąca)



22 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2016

Spraw kilka
Witam

Na początek chciałbym zapytać, dla-
czego przy remoncie klatki na ul. Pocz-
towej 12 nie wymieniono domofonu na 
nowy cyfrowy jak to było już w przy-
padku nr 10 i 8 – kolejno remontowa-
ne. Moja sąsiadka rok, tak ROK prosi-
ła o wpisanie nazwiska na domofonie, 
który i tak nie działa poprawnie zresztą 
jak u kilku mieszkańców.

Podczas remontu miała być także na-
prawiona elewacja i co jak była znisz-
czona tak dalej jest. SSM chyba sobie 
KPI z mieszkańców. Proszę o jak naj-
szybszą wymianę domofonów i załata-
nie elewacji i to nie doraźnym plackiem 
tylko także o sprawdzenie jak wygląda 
najbliższe otoczenie ubytków by nie za-
mknąć grzyba w trybie pilnym, bo klat-
ka to nie noclegownia dla żuli.

Kolejną sprawą jest wszędobylski 
syf, śmietniki nie są zamknięte i pod-
czas wiatru większość śmieci lekkich 
jest rozwiane po ul. Przyjaźni w dodat-
ku lokatorzy domków nie będą nam 
podrzucać śmieci do naszych kontene-
rów – płace także i za to.

Także utrapieniem są drzewa, wierz-
by płaczące, usytuowane za blisko bu-
dynków, są to za wysokie drzewa, któ-

re są wysokie jak nasze budynki, pro-
szę o wycięcie tych drzew i w razie po-
lepszenia wizerunku okolicy posadze-
nie mniej okazałych, które nie będą za-
bierać słońca.

Na koniec żądam wyjaśnień, na ja-
kiej podstawie pracownicy SSM usu-

nęli karmnik dla ptaków stojący by od-
ciągnąć gołębie od klatki a także na 
ignorowanie lokatorów o uzupełnienie 
i posadzenie żywopłotów naokoło bu-
dynków.

T.M.G.
- dane personalne tylko dla redakcji.
Zarząd SSM: Odpowiadając na py-

tania zawarte w e-mailu administra-
cja os. „Michałkowice” informuje, 
że w osiedlu systematycznie reali-
zowana jest modernizacja domofo-
nów jak m.in. przy ul. Pocztowej 8, 
9, 10, 11. Ze względu na ograniczo-
ne środki finansowe nie jest możli-
wym dokonanie wymiany w jednym 
czasie. W zamieszkałym przez Pana 
budynku modernizacja taka zapla-
nowana została na najbliższy rok. 

Przyjmując uwagi o niewłaściwym 
działaniu domofonu w kilku miesz-
kaniach, ADM dokona szczegóło-
wego przeglądu i usunie ewentual-
ne usterki.

Na przełomie III i IV kwartału 
wspólnie z Radą Osiedla pracowni-
cy administracji dokonają przeglądu 
stanu technicznego wszystkich ele-
wacji budynków na tym osiedlu bę-
dących w zarządzaniu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na 
tej podstawie zostanie opracowany 
harmonogram usuwania stwierdzo-
nych usterek. Plan ten zostanie po-
dany do wiadomości zamieszkałych 
w tych domach.

Kwestia rosnących drzew jest 
w ustawicznym obrębie zaintereso-
wania ADM, która okresowo doko-
nuje odpowiednich zabiegów pielę-
gnacyjnych. Z pozyskanej informa-
cji wynika, że ADM nie stwierdza ko-
nieczności wycięcia wspomnianych 
przez Pana drzew.

W celu polepszenia estetyki i wi-
zerunku osiedla administracja os. 
„Michałkowice” rozpoczęła budo-
wę zamykanych śmietników tak jak 
np. przy ul. Kościelnej i Przyjaź-
ni 11. Modernizacja taka przy Pocz-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30  w siedzibie Siemianowickiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405.  

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierw-
szego spotkania, co należy do do-
brego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też  
telefonując do nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka 
wola i co reguluje Prawo prasowe, zastrzec do wiado-
mości redakcji. Prosimy o zwięzłe przedstawienie nurtu-
jącej sprawy i przemyślane zdania, większą odpowiedzial-
ność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobre-
go imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksy-
ma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo wróblem wy-
leci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i którzy 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatu-
ją. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 

zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycz-
nym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne jest 
przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia in-

dywidualnej sprawy, obowiązko-
wo podawać cały adres i dopisać 

zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych danych 
i ich przetwarzanie, co umożliwi przekazanie poruszo-
nego problemu odpowiednim komórkom organizacyj-
nym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publika-
cji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatko-
wo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość 
lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmu-
je najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fo-
tografia, by była dobrej jakości w druku, często miałaby wy-
miar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwa-
gi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim 
aparacie lub nie liczyć na publikację.           Redakcja „MS”

Wołem wraca...
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ciąg dalszy na str. 24

towej 12 planowana jest w 2017 ro-
ku. Wiosną br. w celu poprawie-
nia estetyki w rejonie budynków 
przy Pocztowej nasadzono ok. 2000 
sztuk żywopłotu. Nie widzimy jed-
nak konieczności nasadzenia żywo-
płotu wokół budynku Pocztowa 12. 
Jeszcze w br. w okresie jesiennym 
administracja os. „Michałkowice” 
uzupełni żywopłot przed wejściem 
do tego domu.

Z całą mocą oświadczamy, że pra-
cownicy Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej nie likwidowali karm-
nika dla ptaków, o którym Pan pisze.

Kamyki, kamyki
Witam

Jestem mamą dwójki małych dzieci, 
obecnie na urlopie wychowawczym. 
Codziennie jesteśmy na powietrzu po 
kilka godzin, gdzie większość czasu 
spędzamy na placu zabaw w naszym 
miejscu zamieszkania, czyli na osie-
dlu Bańgów. 

Plac zabaw, który często odwiedza-
my mieści się na ulicy Reymonta. Jest 
to plac ogrodzony, chociaż za wiele 
atrakcji dla dzieci na nim nie ma.

Ale nie o tym chcę pisać. Mianowicie, 
„męczy” nas chodzenie po nawierzch-
ni placu, utworzonej z milionów kamy-
ków, które nie dość, że wpadają do 
sandałów i nie można chodzić, to jesz-
cze bardzo je brudzą i niszczą.

Nie wiem, kto wymyślił taki rodzaj na-
wierzchni na place zabaw? Ale pew-
nie był to ktoś, kto nie korzysta z ta-
kich miejsc.

Czy jest jakaś szansa na wymianę tej 
„męczącej” nawierzchni na inną????

Dzieci i rodzice spędzający letnie dni 
na placu zabaw przy ul. Reymonta 
czekają na pozytywną odpowiedź al-
bo na zakup obuwia zamiennego na 
plac zabaw.

Dziękuję i pozdrawiam.
Mieszkanka osiedla Bańgów

- dane personalne tylko  
do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Zastosowane na tym 
placu zabaw podłoże żwirowe jest 
często elementem wykończenia na-
wierzchni przewidzianej dla za-
baw dzieci, jako podłoże bezpiecz-
ne, gdyż niwelujące skutki upad-
ku. Oczywistym jest, że zdecydo-
wanie lepszym rozwiązaniem była-
by nawierzchnia z tworzywa sztucz-
nego. Takie rozwiązanie to jednak 

stosunkowo wysokie koszty. Obec-
nie ze względu na trwające prace 
na elewacjach domów w tym osie-
dlu, ADM i RO „Bańgów” nie dyspo-

nują takimi środkami. Pani wniosek 
przyjmujemy i przekazujemy RO do 
rozważenia w celu ewentualnej reali-
zacji w latach następnych.

Dekomunizacja ulic
Witam, jestem mieszkańcem ulicy 

Świerczewskiego i ciekawi mnie te-
mat zmian nazw ulic nadanych na 
cześć władz komunistycznych. Ulica 
Świerczewskiego, główna ulica nasze-
go miasta jest najlepszym przykładem. 
Słyszałem, że nowa władza w Polsce 
podpisała ustawę nakazującą zmia-
nę nazw ulic. Kiedy to nastąpi i jak zo-
staną nadane nowe nazwy ulic. Myślę, 
że nie tylko mnie interesuje ta kwestia, 
więc prosiłbym o wyjaśnienie jak to bę-
dzie wyglądało.

Tomek O.
- dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Powyższe pytanie 
przekazujemy władzom miasta, gdyż 
to do ich kompetencji należy nazew-
nictwo ulic.

Lepszy skwer niż parking
Dzień dobry.

Chciałbym wrócić jeszcze do tema-
tu poruszonego na majowym zebraniu 
osiedlowym, dotyczącym zagospoda-
rowania trawnika między cmentarzem 
parafii kościoła pw. św. Antoniego a bu-
dynkiem przy ulicy Hermana Wróbla. 
Zapytałem wówczas o to, jak zostanie 
zagospodarowany ten teren a nie – jak 
niektórzy zrozumieli – wniosłem propo-
zycję, by powstał tam parking.

Moim zdaniem parking w tym miej-
scu jest niepotrzebny. Kto będzie z nie-
go korzystał? Tłoczno w zasadzie jest 
tylko w okresie świątecznym. Mój po-
mysł to teren rekreacyjny.

Jerzy Lipka
Zarząd SSM: Teren, o którym Pan 

wspomina w miejscowym planie za-
gospodarowania przewidziany jest 
jako teren zieleni uporządkowa-
nej. W związku z tym zlokalizowa-
nie tam zatoki parkingowej nie jest 
możliwe. Administracja, jak Rada 

Osiedla im. Juliana Tuwima przy-
gotuje propozycję zagospodaro-
wania tego miejsca zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

Od autora: Z relacji z Zebrania 
Członków SSM z osiedla „Tuwima” 
– „Chodniki, chodniki” („MS” 06/16, 
str. 12-13) nie wynika jakoby Pan 
wnosił o wykonanie parkingu we 
wskazanym miejscu. Interpretacja ta-
ka jest nieuprawniona. Pan zapytał 
o teren i uzyskał odpowiedź.

Rafał Grzywocz

Przyłapany  
na gorącym  

uczynku
My, lokatorzy budynku przy ulicy 

Zgrzebnioka 38AB piszemy do Was, 
gdyż jesteśmy zbulwersowani zacho-
waniem lokatora naszego budynku 
(...), który w dniu 30 maja br., w godzi-
nach popołudniowych został przyłapa-
ny przez nas na dewastacji przydomo-
wej zieleni.

Niszczenie zieleni polegało na wyci-
naniu gałęzi 2 drzew, tj. iglaka (świerk) 
i śliwy przy pomocy piły do metalu 
i siekiery. Gdyby nie nasza szybka re-
akcja, demolowanie tych drzewek mo-
głoby doprowadzić do ich całkowitego 
zniszczenia.

Niezrozumiałe dla nas poczynania 
pana (...) były samowolką, na któ-
re to roboty nie miał on zgody właści-
ciela, czyli Administracji. Odbyło się to 
w okresie pełnej wegetacji tych roślin, 
więc takie działania mogą w konse-
kwencji doprowadzić do ich zniszcze-
nia (uschnięcia).

My lokatorzy budynku nie zgadzamy 
się na chuligańskie zachowania tego 
pana i będziemy na bieżąco pilnować 
i chronić zieleń, którą przed laty sami 
zakładaliśmy.

Sprawę skierowaliśmy do admini-
stracji osiedla „Chemik”, która powia-
domiła Straż Miejską w celu ukarania 
sprawcy.

Prosimy Redakcję o zamieszczenie 
tego pisma ku przestrodze i przeciw-
ko bezsensownym zachowaniom nie-
odpowiedzialnego człowieka.

Pozdrawiamy serdecznie
Mieszkańcy z ulicy Zgrzebnioka 38B

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: W pełni popieramy 

Państwa reakcję na zamierzone 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Rozwiązanie SUDOKU 1/16
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SUDOKU 2/16
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Rozwiązanie SUDOKU polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolumnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Piknik w „Bańgowie” – 27 sierpnia br.!
Wakacje dopiero co się rozpoczęły, ale już teraz Rada Osiedla i administracja osiedla „Bańgów” serdecznie 

zapraszają na Piknik Osiedlowy „Koniec wakacji w „Bańgowie”, jaki odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia br. 
przy kręgu tanecznym oraz na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie.

Podobnie jak w ubiegłym roku, pro-
gram wydarzenia podzielony został 
na dwie części – sportową oraz arty-
styczną.

Od 900 piłkarze i tenisiści
Rano rozpoczną się równocześnie tur-

nieje: Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SSM 
oraz otwarty Tenisa Ziemnego o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta.

Dzieci, biesiada, disco polo
Popołudniowy blok artystyczny zaini-

cjują dzieci i młodzież, między innymi: 
z Zespołu Szkół nr 1 w Bańgowie, Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. H. Jor-
dana, a także z Domu Kultury „Che-
mik”. Dalej, w programie przewidziano 
występy zespołów „Romantic” – z DK 
„Chemik” i „Jinks”. Będzie też śląska 

biesiada z Jackiem Kierokiem oraz 
disco polo z zespołem „Pryma”.

Piknik w „Bańgowie” to druga – po 
sąsiedzkim festynie zorganizowanym 
w maju z okazji Europejskiego Dnia 
Sąsiada - tegoroczna impreza plene-
rowa w tym osiedlu. Pewnie będzie też 
trochę niespodzianek, ale...wszystko 
w swoim czasie. rg

Miesiąc temu rozpoczęliśmy publikację zagadek logicz-
nych i SUDOKU – łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Prawdomówna 
i Kłamczucha

Pewien rycerz, jadąc do 
zamku (a nie wiedział jak tam 
trafić), na rozstaju 
dróg spotkał dwie 
wiedźmy. Za każdą 
z wiedźm była dro-
ga, ale tylko jed-
na z tych dróg pro-
wadziła do zam-
ku. Obie wiedźmy 
potrafią mówić tyl-
ko: „Tak” lub „Nie”. 
Co gorsza, jedna 
z wiedźm zawsze 
mówi prawdę, dru-
ga zaś zawsze kła-
mie, a droga do zamku mo-
że znajdować się za dowolną 
z wiedźm. 

Jak, zadając jedno pyta-
nie, jednej wiedźmie ry-
cerz może się dowiedzieć, 
którędy wiedzie droga do 
zamku?

Niestrudzony
Pewien słodki krasnolu-

dek mieszkał na XX pię-
trze wieżowca. Zawsze ra-

niutko idąc do 
pracy radośnie 
zjeżdżał win-
dą na parter bu-
dynku, potem po-
spiesznie udawał 
się na przystanek 
autobusowy od-
dalony o 400 m. 
Wracając z pra-
cy (8 h póź-
niej) wjeżdżał na 
X piętro, resztę 
budynku „zdoby-

wał” pieszo. Dlaczego?
Lonty

Mamy dwa lonty. O każ-
dym z nich wiemy, że pa-
li się godzinę. Oba palą się 
nierównomiernie.

Jak z ich pomocą odmie-
rzyć kwadrans?

niszczenie drzew i zieleni i prze-
ciwdziałanie tej dewastacji. Przy-
pominamy, że jakiekolwiek sa-
mowolne ingerencje, dokonywa-
nie wycinki jest niedopuszczalne. 
Wszelkie takie zabiegi pielęgnacyj-
ne dotyczące drzewostanu wyma-
gają zgody właściwych organów, 
a prace takie mogą odbywać się 
wyłącznie za zezwoleniem w okre-
sie od 30 listopada do 31 marca. 
Niedotrzymanie tych zasad może 

zakończyć się bardzo dotkliwymi 
konsekwencjami finansowymi.

Monika K.
Od redakcji: List i zawartą w nim 

indywidualną prośbę przesłała Pa-

ni również na inne adresy e-mailo-
we. Nadesłany do redakcji e-mail 

ze względu na jego treść o wybitnie 
osobistym charakterze kierowaną do 
władz Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przekazaliśmy Zarzą-
dowi SSM. Tam powiedziano nam, 
że w związku z Pani korespondencją 
znają już poruszone zagadnienie.

Janusz K.
Od redakcji: Pana list zgodnie z za-

wartym w nim życzeniem i załącznika-
mi przekazaliśmy Zarządowi Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

ciąg dalszy ze str. 23

Połam głowę
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Letnie różności
Omlet z jabłkami

Dwa winne jabłka, 5 jajek, 1 łyżka 
masła, sól. 

Oddzielić żółtka od białek. Do żółtek 
dodać 4 łyżki wody i roztrzepać. Jabł-
ka umyć, obrać, oczyścić z gniazd na-
siennych, pokroić na cienkie plastry. 

Białka posolić, ubić na sztywną pianę, 
delikatnie połączyć z żółtkami i wlać 
do okrągłego naczynia żaroodpornego 
ze stopionym masłem i jabłkami. Sma-
żyć 3 minuty. Przykryć naczynie i wsta-
wić na 10 minut do piekarnika nagrza-
nego do 170°C. Omlet podawać gorą-
cy, posypany cukrem pudrem lub pola-
ny sokiem owocowym. 

Kalafior ze szpinakiem
Składniki: 1 kalafior, 20 dag szpinaku, 

1/2 szklanki śmietany 18%, 1/2 pęczka 
szczypiorku, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki so-
ku z cytryny, sól, pieprz, cukier. 

Kalafior ugotować na półmięk-
ko w lekko osolonej wodzie, osą-
czyć ostudzić i podzielić na różyczki. 
Szczypiorek umyć, posiekać, Czosnek 
obrać, zmiażdżyć. Szpinak przebrać, 
opłukać, sparzyć, odcedzić, osączyć, 
zmiksować wraz z czosnkiem, połą-
czyć ze śmietaną i szczypiorkiem. Do-
prawić sokiem z cytryny, cukrem, solą, 
i pieprzem. Kalafior polać tak przygoto-
wanym sosem. 

Sałatka:
- z czerwonej cebuli

2 cebule czerwone, 2 jajka ugotowane 
na twardo, 2 jabłka winne, 4 łyżki gęstej 
śmietany, łyżeczka musztardy, pieprz, sól.

Cebulę obrać i pokroić w cienkie ta-
larki. Jabłka obrać i pokroić w kostkę, 
podobnie jajka. Ze śmietany, musztar-
dy i przypraw sporządzić sos. Wszyst-
kie składniki sałatki wymieszać, oblać 
przygotowanym sosem. Podawać do 
dań obiadowych.

- z brokuła
Średni brokuł ugotowany na półmięk-

ko, puszka kukurydzy, 4 jajka ugoto-
wane na twardo, dwa lub trzy ząbki 
czosnku, majonez, sól.

Ugotowanego na półmiękko broku-
ła podzielić na różyczki, jajka pokroić 
w ćwiartki, ułożyć w miseczce między 
różyczkami brokuła, kukurydzę wysy-
pać na brokuł i jajka, czosnek drobno 
posiekać, dodać majonez i sól. Sosem 
zalać sałatkę. Wstawić do lodówki na 
kilkanaście minut.

Niestety, pod tym 
zna kiem rzadko 
rodzą się ludzie, 
którzy na starość 

z poświęceniem i miłością zajmują się 
wnukami. Barany mają własne zain-
teresowania i jeśli czasami zabiorą 
wnuki na spacer, to uważają, że i tak 
zrobiły dla nich dużo.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem są 
zazwyczaj dobrymi 
dziadkami i wnukom 

poświęcają dużo czasu. Jednak pan 
Byk uważa, że niańczenie dzieci to 
babska sprawa. Najmłodsi członkowie 
rodziny mogą też liczyć na praktyczne 
prezenty.

Jeśli Twój dziadek 
czy babcia urodzi-
li się pod znakiem 
Bliźniąt na pew-

no będą Ci poświęcać dużo uwagi. 
Senior chętnie czyta bajki, kupuje 
książki, stara się o rozwój intelektu-
alny. Szybko jednak się nudzi i wtedy 
wnuki rzadko go widują. 

Babcia czy dzi-
adek spod Raka 
byliby idealni, gdy-
by nie interesowali 

się przesadnie wszystkim, co dotyczy 
wnuków. Ciągle udzielają im rad, boją 
się, że dzieci zachorują, bardzo dbają 
o czystość i higienę, co dla wnuków 
bywa męczące.

Dziadek Lew ciągle 
podkreśla, że swo-
je wnuki bardzo kocha 
i jest z nich dumny. 

W jego opowiadaniach są to dzieci bard-
zo uzdolnione, świetnie się uczące. Nie 
zawsze jest to zgodne z rzeczywistością, 
choć dla malców miłe.

Pod Panną rodzą 
się idealne babcie! 
Najczęściej to one 
wychowują wnu-

ki, przyrządzają dla nich smakołyki, 
prowadzą na spacer. Gdy te podrosną 
pomagają im w nauce, pilnują odrabi-
ania lekcji.

Babcia, a już szcze-
gólnie dziadkowie 
spod Wagi bardzo 
interesują się wnu-

kami, gdy te już podrosną. Przywiązują 
dużą wagę do ich rozwoju intelek-
tualnego, czasem stawiając im zbyt 
wysokie wymagania.

Cieszy się wnukami, 
ale nie ma czasu, 
ani ochoty zajmować 
się nimi, na co dzień. 
Czasem dziadek dzi-

wi się, że ten duży chłopiec to jego 
wnuk. Gdy dzieci dorosną, mogą 
liczyć na pomoc dziadków.

Wnuki Strzelca mają 
się dobrze! Gdy tylko 
trochę podrosną, 
dziadek zabiera je 
na wycieczki, uczy 

nazw drzew, ptaków, motyli. Cieszy 
się, jeżeli uda mu się zaszczepić mal-
com miłość do przyrody, podróży, 
poznawania nowości.

Jeśli masz dzi-
adka spod znaku 
Koziorożca, nawet 
nie próbuj mu się 

przeciwstawiać. Jeśli sobie postanowi, 
że wnuk będzie lekarzem, to na pew-
no dopnie swego. Wnuki mające swo-
je zdanie nie mogą liczyć na dziadka.

Dziadkowie Ryby 
bardzo chętnie 
zajmują się wnukami. 
Bywa, że obecność 

babci i dziadka jest dla dzieci tak oczy-
wista jak rodziców. Babcie umiejące 
szyć, pięknie wnuki ubierają i często 
zmieniają im garderobę.

Panowie, a już na 
pewno panie spod 
tego znaku, nie lubią, 
gdy zbyt wcześnie 

zostają dziadkami. Uważają, że to ich 
postarza. Wnuki kochają, ale nie zajmują 
się nimi zbyt często, są jednak bardzo 
sympatyczni i wnuki za nimi przepadają.

C z y  j e s t e ś  
d o b r ą  b a b c i ą 
i  d z i a d k i e m ?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Kloc; 8. Kilka cyfr; 9. 

Budowla bez ścian; 10. Ciastko z kre-
mem; 11. Łączy trąbkę z papierosem; 
12. Niejedna w akwarium; 13. Lekty-
ka dla chorego; 16. Bogato ilustrowa-
na książka; 19. Stolica nad Sekwaną; 
20. Rysa na szkle; 21. Obszar wodny; 
22. Umiłowana córka Zeusa; 23. Da-
je zapłon; 26. Może być fotograficzny; 
29. Ptak skrzeczący; 32. Trujący pier-
wiastek; 33. Nad nim piętro; 34. Moty-
le lub chrząszcze; 35. Leśna głusza; 
36. Elegant; 37. Wynik pracy; 38. Ro-
dzaj gwoździa.

PIONOWO: 1. Są nim Siemianowi-
ce Śląskie; 2. Opłata za „używanie” 
mieszkania; 3. Tylna część szyi; 4. 
Choroba wieku dziecięcego; 5. Defekt 
maszyny; 6. Potężne drzewo afrykań-
skie; 7. Stan apatii i zobojętnienia; 13. 
Usuwanie usterek; 14. Występek; 15. 
Mała Elżbieta; 17. Najemca mieszka-
nia; 18. Dobry do spełnienia; 24. Je-
sień życia; 25. Pozostałość jedzenia; 
27. Malowidło sufitowe; 28. Nabyta 
wprawa; 29. Spętany powrósłem; 30. 
Ostatek świecy; 31. Orszak.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 20 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 25 lipca br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 7/2016 lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 7/2016.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 6/2016 z hasłem: Dbaj o traw-

niki otrzymują: Katarzyna TRON-
CIK, ul. Niepodległości 30 (I miejsce); 
Agnieszka MAZUR, ul. H. Wróbla 2E 
(II miejsce); Urszula KARAŚ, ul. Po-
wstańców 54A (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest właściciel mar-
ki Timemaster. Pozostałych nagród – 

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy, przedstawiciele władz sa-
morządowych, pracownicy SSM i re-
dakcja „MS.

J K L
Do drzwi faceta stuka teściowa:
- Otwieraj!!! Ty łobuzie!!! Wiem, że 

jesteś w domu, bo twoje adidasy stoją 
przed drzwiami!!!

Zza drzwi odzywa się potulny i zalęk-
niony głos:

- Niech się mama tak nie wymądrza. 
Wyszedłem w sandałach!

J K L
Śpiewa juhas na hali. Baca nie może 

wytrzymać i woła:
- Czego się drzes?!!
- Dyć to nie dżez, ino folk!!!

J K L
Po meczu Polska - Niemcy łysy dre-

siarz wychodzi przed dom i zaczyna 
niszczyć „swoje” nowiuśkie bmw.

Wybija bejsbolem wszystkie szyby, 
reflektory, tnie nożem tapicerkę, na ko-
niec wydrapuje gwoździem na karose-
rii wulgarne hasło po niemiecku.

Jego narzeczona w milczeniu przy-
gląda się tej demolce. W końcu pyta:

- Wyżyłeś się już? 
I co dalej?
- Jak to co? Oddam go teraz właści-

cielowi!
J K L
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kwiaty więdną, a na liściach mogą pojawić się żółte plamy. Je-
śli nie mamy wiele czasu na zajmowanie się roślinami, zapo-
minamy o regularnym podlewaniu, możemy zaopatrzyć się 
w takie, które nie wymagają specjalnej opieki podczas suszy. 

Okresowe upały przetrwają na przykład rojniki i rozchodniki, 
wykorzystujące wówczas wodę zgromadzoną w liściach. Do-
syć często spotykane są kalanchoe i eszeweria. Najpopular-
niejsze rośliny balkonowe, dobrze znoszące wahania tempe-
ratur to jednak pelargonie i begonie stale kwitnące.

Najpierw ogródki, teraz balkony
Od wczesnej wiosny obserwowaliśmy, jak przybywało 

systematycznie uporządkowanych i (stopniowo) ukwieco-
nych obejść budynków. Mniej więcej w połowie maja coraz 
więcej pojawia się kolorowych od kwiatów i zielonych ro-
ślin balkonów. 

Ładnie wyglądają balkony wielu budynków osiedli: „Bań-
gów”, „Chemik” oraz „Tuwima”. Gdzieniegdzie też i w in-
nych osiedlach – na przykład przy ulicach Władysława Si-
korskiego 2-4, Jana Pawła II, Powstańców, Kruczej, 
Władysława Jagiełły, ZHP czy Placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika. Jest gdzie zawiesić oko...

Rafał Grzywocz

ul. Grunwaldzka  3

ul. Powstańców 54C

ul. Władysława Sikorskiego 4

ul. Walerego Wróblewskiego 63

ul. Okrężna 16

ul. Władysława Reymonta 20

ul. Walerego Wróblewskiego 39A

Zielony Konkurs 2016
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Zielony Konkurs 2016
- Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek 

– stwierdził rzymski filozof Cyceron. Można chyba in-
terpretować, domniemywać, że chodzi o piękno świata 
oraz piękno mądrości, wiedzę w życiu potrzebną. 

Za owym pięknem świata – na lokalnym, spółdzielczym 
gruncie rozglądamy się z aparatami fotograficznymi od do-
brych kilkunastu lat, a owoce poszukiwań z przyjemnością 
publikujemy w stałej rubryce „Mojej Spółdzielni” – Zielony 
Konkurs...

Są wśród nas...
...prawdziwi pasjonaci przyrody, którzy z obejścia domu po-

trafią zrobić „cukierek”. Nikt ich do tego nie zmusza, ale chcą to 
robić – jak mówią – dla siebie, sąsiadów – współmieszkańców. 
O swoich kwiatach, krzewach i dalszych planach, wizjach za-
gospodarowania kolejnych fragmentów obejścia potrafią mó-
wić godzinami. Dla nich „dziubanie” w ogródku jest czystą przy-
jemnością, a sąsiedzi potrafią to dostrzec. Dzisiaj – napisał do 
nas Klaudiusz Kowolik – ponownie chciałbym wzbogacić naj-
bliższy numer „MS” o zdjęcie różanej pergoli i kwiatowego dy-
wanu w ogródku przydomowym (narożnym) przy ul. W. Wró-
blewskiego 39A i równocześnie zgłosić go ponownie do tego-
rocznego konkursu. Gospodarzowi tego ogródka, naszemu są-
siadowi, kolejny raz dziękujemy za cieszący oko widok...

Podobnie zresztą jest z balkonami. One też mają swo-
ich zagorzałych zwolenników. Ukwiecone i kolorowe, choć-
by tylko dwa, trzy w segmencie (klatce schodowej) jedne-
go budynku dodają kolorytu całości i są podziwiane przez 
przechodniów.

Odporne na suszę
Warto – zakładając swój zielony kącik na balkonie – uwzględ-

nić upały. Takich, jakie były już w tym roku na przykład 
w pierwszych dniach wakacji, gdy słupki rtęci sięgały powyżej 
30 stopni Celsjusza. Balkony usytuowane od południowej stro-
ny podczas upałów silnie się nagrzewają. W takich warunkach ci
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