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Swego czasu popularne było hasło: Polak potrafi.  
 W założeniu miało oznaczać, że potrafimy dobrze 

produkować, że nie mamy się czego wstydzić w kon-
frontacji z innymi nacjami, że jesteśmy przedsiębior-
czy, zaradni, pomysłowi.

Z biegiem lat hasło nabrało nieco innego znaczenia i nieza-
mierzenie stało się także, niestety, synonimem bylejakości, 
zachowań odbiegających od pewnych standardów, czynów 
wprawiających w zdumienie swą głupotą i bezsensownością. 
Przykre, że i w taki sposób potrafi zaznaczać swą obecność.

To drugie znaczenie pasuje jak ulał do zdjęć ze zniszczo-
nymi betonowymi elementami przęseł ogrodzenia. Polak 
potrafi, da radę betonowi, stali i... dopisać, co kto uważa za 
stosowne. Po co ma być ładnie, czysto i schludnie. Po co ja-
kieś przedmioty mają służyć latami – Polak potrafi.

Podobnie z powyrywanymi kratkami wentylacyjnymi – 
patrz zdjęcia – w oknach piwnicznych budynku przy Her-
mana Wróbla 4. Polak potrafi.

Szkoda tylko, że nie potrafi liczyć i zrozumieć, że niszcząc 
wyrzuca pieniądze w błoto, nasze pieniądze, bo nikt inny na 
utrzymanie budynków nie płaci jak My, tylko My sami.

Zapraszając do lektury odbierajmy prezentowany wykaz 
nie jako zestawienie zniszczonych przedmiotów, lecz jako 
listę zbędnych wydatków, jako listę zapłaconych rachun-
ków za naprawy, których kwota się sumuje, sumuje, sumu-
je i rośnie, rośnie, rośnie. Pamiętajmy przy tym, że inaczej 

Polak potrafi
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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.

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 2015 r. Datę i skład osobowy 
dyżurujących opublikujemy w następnym 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

Polak potrafi
liczy się koszt naprawy w domu, a ina-
czej w firmie, a taką jest przecież Spół-
dzielnia.

Zastanówmy się i zacznijmy reago-
wać widząc, gdy ktoś zabiera się za 
niszczenie. Tu wielkiej filozofii nie ma.

A w osiedlach zanotowano:
Osiedle „Bańgów”

- Karola Szymanowskiego 10 – skra-
dziono czujniki zmierzchowe.

Osiedle Centrum”
- Komuny Paryskiej 1 – wybito szybę 

w drzwiach.

Osiedle Juliana Tuwima
- Hermana Wróbla 8 – połamano de-

ski w piaskownicy,
- Wojciecha Korfantego 14 – połama-

no deski w piaskownicy,
- Hermana Wróbla 6 – graffiti.

Osiedle „Michałkowice”
- Pocztowa 14 – wybito szybę 

w drzwiach wejściowych.
Osiedle „Węzłowiec”

- Jana Polaczka 8 – zniszczo-
no 2 elementy przęsła ogrodze-
nia w płocie pomiędzy garażami. 
 pes

ciąg dalszy ze str. 2
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Wyrazy głębokiego 
ubolewania

Dzień Dobry,
Za pośrednictwem gazety „Mo-

ja Spółdzielnia”, pragnę przekazać 
Wszystkim Mieszkańcom, remontu-
jącym swoje mieszkania w niedziele 
i święta, wyrazy głębokiego ubolewa-
nia nad upadkiem dobrosąsiedzkich 
obyczajów. Jednocześnie informuję, 
iż Niedziela i Święta to dni Ustawowo 
Wolne a zakłócanie miru domowego 
jest wykroczeniem.

Kolejne incydenty, już bez próby po-
lubownego załatwienia sprawy, będę 
kierował na Policję.

To już jest szczyt, żeby w takie świę-
ta jak na przykład:
- 1. Listopada Dzień Wszystkich Świę-

tych - ul. Korfantego 10a,
- 1. Maja Święto Pracy – ul. Korfantego 1c,

czy chociażby ostatni remont z nie-
dzieli 7. Czerwca, jaki miał miejsce 
przy ulicy Korfantego 9b przechodzi-
ły do porządku dziennego tym bar-
dziej, że remontom w te dni poddawa-
ne były balkony, co za tym idzie kucie, 
przycinanie piłą płytek, mieszanie za-
prawy itp.

Bardzo Serdecznie Pozdrawiam
Czytelników i Redakcję

Czytelnik z Korfantego 10
Dane do wiadomości Redakcji

ZARZĄD SSM: W pełni podzielamy 
Pana pogląd, że takich prac nie na-
leży wykonywać w niedziele, jak i we 
wszelkie święta ujęte w kalendarzu. 
Ponadto, uważamy, że również w dni 
robocze nie powinno się tego typu 
robót rozpoczynać przed 900 a pro-
wadzić nie dalej jak do około 1900.

A wilgoć wędruje
Szanowna Redakcjo,

Niestety, jestem zmuszony po raz 
kolejny prosić o interwencję w sprawie 
pojawiających się zacieków na balko-
nie. Sprawa ciągnie się od ponad roku 
i wydaje się, że rzetelne i kompletne 
rozwiązanie problemu wydaje się być 
ponad siły naszej spółdzielni. W tym 
roku po za pomiarami wilgotności sufi-
tu i drobnymi pracami na zewnątrz bu-
dynku nic innego nie zostało wykona-
ne – a wilgoć jak wędrowała po suficie, 
tak dalej wędruje.

Remont, który miał w domyśle popra-
wić warunki mieszkania okazał się fu-
szerką.

Pozdrawiam,
Marcin Rauchfleisch, ul. Przyjaźni 10A

ZARZĄD SSM: Sprawa przecieków 
balkonów w pionie mieszkań 3, 5, 7 
przy Przyjaźni 10A wielokrotnie by-
ła przedmiotem działań Administracji 
osiedla „Michałkowice” w celu ustale-
nia przyczyn zalewania. Kilkakrotnie 
już dokonywano uszczelnienia płyt 
balkonowych, by wyeliminować wy-

stępujące niedogodności – niestety 
bez większego rezultatu. W celu osta-
tecznego załatwienia problemu i usta-
lenia powodów wynajęto specjali-
styczną firmę, która poprzez zastoso-
wanie odpowiednich płynów fluore-
scencyjnych winna ustalić przyczy-
nę zalewania. Firma podjęła już dzia-
łania. Teraz czekamy na rezultat ba-
dań i ekspertyzę. Zapewniamy, że po 
otrzymaniu wyników przystąpimy do 
podjęcia stosownych prac.

Jedności 1  
– wstyd okropny

Witam
Problem pojawił się około 3 mie-

sięcy temu, kiedy lokatorzy bądź no-
wi najemcy rozpoczęli remonty miesz-
kań czy też drobne odświeżanie. Nasz 
śmietnik przy ul. Jedności 1 zamieniał 
się powoli w wysypisko śmieci i to nie 
małe. Po interwencji Pani Dozorczyni 
SSM uprzątnęła cały bałagan po Pa-
nu z klatki 1b. Czysto było na krótką 
chwilę, tj. do czasu, gdy ktoś z klatki 
1c zaczął wynosić worki z gruzem i in-
ne piękne cuda. Jakby tego mało Pan 
z klatki 1a rozpoczął wymianę podło-
gi a cały stary parkiet wala się po ca-
łym chodniku.

Nikt nie reaguje, widocznie taki syf 
wszystkim odpowiada. Straż Miejska 
też nic w tej sprawie nie robi, o dziel-
nicowym nie wspomnę... Po co płacić 
za wywóz śmieci skoro można sobie 
wszystko wyrzucić, co się tylko podo-
ba i poczekać...

Winę ponoszą za to wszyscy lo-
katorzy zarówno Ci, którzy robią, co 
chcą jak i Ci, którzy z niewiadomych 
przyczyn uwagi nie zwrócą!! WSTYD 
OKROPNY!!

Pozdrawiam
Czytelniczka

Dane do wiadomości Redakcji
ZARZĄD SSM: Tego typu naganne 

przypadki można zaobserwować na 
terenie całej Spółdzielni. Oczywistym 
jest, że odpady poremontowe nie są 
odpadami komunalnymi i w związ-
ku z tym nie wchodzą w zakres opła-
ty za wywóz śmieci. Przy okazji przy-
pominamy wszystkim mieszkańcom, 
że istnieje możliwość, w razie potrze-
by, skorzystania z podstawienia kon-
tenera na gruz. Usługi takie świadczy 
miejscowe MPGKiM sp. z o.o.

Uważamy, że w celu wyelimino-
wania takich zdarzeń, wszyscy win-
niśmy ostro reagować i nie bać 
się podawać przynajmniej adresu 
sprawcy takiej samowoli, jak rów-
nież swoich danych, co pozwoli na 
wyciągnięcie stosownych konse-
kwencji wobec osób dokonujących 
tych nagannych czynów.

Renowacja balkonu
Witam,

Chciałabym uzyskać informację na 
temat możliwości renowacji balkonu.

Mieszkam przy ulicy Grunwaldzkiej 3d. 
Od kilku lat po każdym sezonie zimo-
wym walczymy z odpadającymi kafel-
kami na podłodze i balustradzie balko-
nu. Powodem takiego stanu rzeczy jest 
zrujnowana i wyszczerbiona płyta podło-
gowa, która każdej zimy nasiąka wodą. 
Jej krawędź wystająca poza balkon jest 
wykruszona do tego stopnia, że niemal-
że można w dziury włożyć rękę. Kawałki 
płyty spadają często na balkon sąsiada.

Próbowaliśmy naprawić to sami, ale 
uszkodzenia znajdują się w miejscach nie-
dostępnych od strony naszego balkonu.

Czy w tej sprawie można liczyć na 
pomoc fachowców ze Spółdzielni? 
Proszę o kontakt w tej sprawie.

Pozdrawiam
Lokatorka

Dane kontaktowe do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Kompleksowy re-

mont płyt balonowych w budynku, 

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
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w którym Pani mieszka jest zgodnie 
z Planem renowacji elewacji przewi-
dziany na rok 2017. Plan jest opubli-
kowany na stronach internetowych 
SSM i był zamieszczony w „MS”. Ak-
tualnie zadania ujęte w planie re-
alizowane są na bieżąco, tj. zgod-
nie z przyjętym harmonogramem. 
W przypadku jednak, gdy stan tech-
niczny jakiegokolwiek balkonu zagra-
ża użytkownikom sąsiadom lub prze-
chodniom prosimy o niezwłoczny 
kontakt z Administracją osiedla, która 
zabezpieczy balkon do czasu przewi-
dzianego kompleksowego remontu.

Problemy z sygnałem
Witam

Chciałabym zwrócić uwagę na pro-
blemy, jakie pojawiają się z telewizją 
ogólnodostępną tzw. AZART, z pro-
gramami cyfrowymi, które można od-
bierać w nowych telewizorach lub za 
pomocą dekodera. Problem ten pole-
ga na przerywaniu obrazu i głosu – na 
ekranie pojawia się kilka kratek, kre-
sek, na chwilę znika obraz i dźwięk. 
Jest to bardzo uciążliwe, przeszkadza 
w oglądaniu programu czy filmu. Sytu-
acja ta pojawia się na każdym progra-
mie, nie ma ona związku z pogodą, nie 
dzieje się to tylko u mnie, ale u innych 
lokatorów także. Dzieje się tak od oko-
ło 9 czerwca, tego też dnia od godziny 
13 do 19.30 w ogóle nie było tejże te-
lewizji. Nie wiem, od czego to wszystko 
zależy, do kogo zwrócić się z prośbą 
o naprawę, likwidację tych zakłóceń.

Czytelniczka z ul. Korfantego 9A
(Dane do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Problem jakości do-
starczanego sygnału telewizyjnego 
tzw. AZART przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 9A został zasygnalizowany 
przez kilku mieszkańców. Zarząd SSM 
przekazał informację dyrektorowi UPC 
Katowice, który zobowiązał się do nie-
zwłocznego usunięcia usterki.

Jak zostać Członkiem 
Spółdzielni?

Kontaktuje się w nawiązaniu do li-
stu opublikowanego w ostatnim nu-
merze „MS” – „Polityka w SSM”. Jak 
to właściwie jest z tym członkostwem 
w spółdzielni? W odpowiedzi Zarządu 
SSM napisano: „Aby zostać Człon-
kiem Spółdzielni”, a co za tym idzie 
mieć wpływ na jej działania, wystar-
czy wypełnić deklarację członkowską 

oraz wpłacić stosowny udział i wpiso-
we – szczegóły w dziale członkowsko-
-mieszkaniowym”. Zadzwoniłem, więc 
do działu po więcej informacji i po 
przedstawieniu swojej sytuacji (akt no-
tarialny mieszkania jest na Mamę) po-
wiedziano mi co innego, że nie jest tak 

jak napisano, a inaczej. Bardzo proszę 
o rozwinięcie problemu członkostwa 
w spółdzielni na łamach „MS”.

Pozdrawiam
Czytelnik

Dane do wiadomości Redakcji
ZARZĄD SSM: Zgodnie z usta-

wą o spółdzielniach mieszkanio-
wych i wyrokiem Sądu Najwyższego 
posiadacz własnościowego prawa 
do lokalu lub odrębnej własności 
nie musi być członkiem Spółdziel-
ni. Stąd udzielona informacja o moż-
liwości wejścia w poczet członków 
była adresowana do osób, które nie 
skorzystały z tej możliwości a posia-
dają tytuł prawny do zajmowanego 
mieszkania. Niemniej w pana przy-
padku może Pan uczestniczyć w ze-
braniach z prawem zabrania głosu 
i składania wniosków w przypadku, 
gdy przedstawi pan odpowiednie 
pełnomocnictwo zgodnie z wymoga-
mi obowiązującymi w SSM.

Przejście i klamki
Witam

Po raz kolejny chcę zwrócić uwagę 
na działanie sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych przy ulicy Nie-
podległości – nieopodal sklepu TESCO. 
Otóż od czasu remontu nawierzchni na 
ul. Wróblewskiego, kiedy ruch od ron-
da w stronę wieży telewizyjnej odby-
wał się wahadłowo, znów wadliwie dzia-
ła sygnalizacja świetlna na wskazanym 
przejściu. Światło zielone dla pieszych 
znów świeci się tak krótko, że nawet 
idąc tzw. szybkim krokiem, nie jest się 
w stanie przejść na zielonym.

Ponadto, jako lokatorka bloku przy 
ul. Niepodległości 26 proszę o wkręce-
nie klamek w oknach w klatce schodo-
wej, które to zostały wymontowane pod-
czas wymiany stolarki okiennej na nową. 
W klatce schodowej panuje nieustanny 
zaduch oraz smród, który zawdzięczamy 
również lokatorom lub ich czworonoż-

nym pupilom, którzy swoje potrzeby fi-
zjologiczne często załatwiają na parterze 
klatki lub w windzie, nie kwapiąc się po-
sprzątać za sobą lub swoim czworono-
giem. Na zakończenie, dla lokatorów blo-
ku przy ul. Niepodległości 26 i ich gości 
dodam, że nie po to wymyślono i wmon-
towano do NASZEJ klatki drzwi wejścio-
we, żeby były one wiecznie otwarte!

Lokatorka.
(dane osobowe oraz adres e-mail 

wyłącznie do wiadomości redakcji)
ZARZĄD SSM: Problem sygnali-

zacji świetlnej na przejściu przy ul. 
Niepodległości był poruszany kilka-
krotnie jednakże bez większego re-
zultatu. Mamy nadzieję, że tym ra-
zem odpowiednie służby UM poważ-
nie potraktują to zagadnienie.

Administracja osiedla świadomie 
nie zezwoliła do montażu klamek 
w oknach klatek schodowych, gdyż 
otwieranie okien było powodem wie-
lu problemów związanych z użytko-
waniem skrzydeł okiennych szcze-
gólnie przy silniejszych wiatrach 
oraz z bezpieczeństwem szczególnie 
dzieci, gdyż okna nie posiadają za-
bezpieczeń w postaci np. balustrad 
Niemniej administracja na życzenie 
poszczególnych mieszkańców do-
starczy klamki pod warunkiem zobo-
wiązania się do zamykania okien.

Koszty stałe
Szanowni Państwo.

W numerze lipcowym miesięcznika 
„Moja Spółdzielnia” podano procento-
wy udział kosztów stałych w ogólnym 
koszcie za ogrzewanie, w podziale na 
poszczególne osiedla/bloki.

W zestawieniu tym, na stronie nr 9, 
w pozycji 26 podano, iż dla budynków 
nr 3-5 przy ul. Hutniczej oraz Jedności 
1 przedmiotowy udział wynosi 40,89% 
i jest jednym z najniższych w całym 
zestawieniu (trzecia pozycja od końca, 
jeśli się nie mylę).

Tymczasem zgodnie z rozliczeniem 
indywidualnym za energię cieplną za 
2014 rok, które otrzymałem z Biura 
Rozliczeń Energii Cieplnej SSM, udział 
kosztów wg powierzchni lokali (czy-
li prościej mówiąc kosztów stałych) li-
czony dla budynków Hutnicza 3-5 oraz 
Jedności 1 w rzeczywistości wyniósł 
59,14%, czyli niemal 1,5 x tyle, co w po-
danym przez Państwo zestawieniu. Tak 
wysoki udział kosztów stałych jest wy-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 6
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soce niesprawiedliwy względem osób, 
które zużywają małą ilość energii ciepl-
nej (prościej mówiąc oszczędzają na 
ogrzewaniu), a faworyzują tych, którzy 
zużywają duże ilości. Co więcej, żadne 
z osiedli/bloków wykazanych w zesta-
wieniu nie charakteryzuje się tak wyso-
kim udziałem kosztów stałych.

W związku z powyższym, proszę 
o wyjaśnienie sprawy z Biurem Rozli-
czeń lub ewentualne skorygowanie ze-
stawienia i zaprzestanie wprowadza-
nia czytelników w błąd.

Z poważaniem
Dawid Ł.

(Dane wyłącznie do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Publikując na życze-

nie niektórych członków tabele przed-
stawiające faktyczny udział kosztów 
stałych w koszcie ogrzewania miesz-
kań, Zarząd SSM nie miał najmniej-
szego zamiaru wprowadzania kogo-
kolwiek w błąd. Przedstawione wyni-
ki odzwierciedlają rzeczywisty udział 
kosztów stałych w kosztach c.o. za 
rok 2014, tj. od 1. 01. do 31. 12. W ra-
chunkach indywidualnych przedsta-
wione są natomiast koszty stałe nie 
zawsze pokrywające się z podaną ce-
zurą czasową rozliczeń poszczegól-
nych budynków, których dokonuje są 
w okresie 12 miesięcznym, ale niepo-
krywającym się z rokiem kalendarzo-
wym. Tym samym jest oczywistym, 
że mogą występować pewne różni-
ce. Zgodnie z Regulaminem kosztów 
energii cieplnej... Rozdział 5, pkt 3, 
ppkt b do faktycznej opłaty stałej do-
licza się 20% z tytułu nieopomiaro-
wanych punktów grzewczych – grzej-
niki w łazienkach, pomieszczeniach 
wspólnego użytkowania, pionów i po-
ziomów c.o. – według powierzchni 
użytkowej mieszkania.

Szanowna Redakcjo!
Z wielką uwagą przeczytałem kore-

spondencję zamieszczoną w nume-
rze 7 „MS” oraz informację o przebie-
gu Walnego Zgromadzenia Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Mając powyższe na 
uwadze pragnę podzielić się moimi 
uwagami, wyrazić opinie, refleksje na 
poruszone tematy.

Jednym z ważnych tematów obrad 
Walnego Zgromadzenia było zgłoszenie 
Mieszkańców Osiedli Węzłowiec i Tu-
wim uchwał sprzeciwiających się budo-
wie nowych domów na tych osiedlach. 
Trzeba przyznać, że sprzeciw i argu-
menty były zdecydowane a Zarząd wraz 
z Radą Nadzorczą w porę się z tych za-

miarów wycofali, co było podstawą do 
wycofania tych uchwał i przeprowadze-
nia głosowania. Z zadowoleniem przy-
jąłem rozwiązanie tego problemu i dzię-

kuję grupie mieszkańców za takie inicja-
tywy. Na marginesie powyższego nasu-
wa się myśl powstania „międzyosiedlo-
wej grupy inicjującej” liczącej minimum 
15 osób, której podstawą będzie w przy-
padku konieczności tworzenia uchwał, 
wyrażanie opinii na łamach „MS” na te-
mat bieżącej działalności Zarządu, RN, 
Administracji itp. Podział WZ na trzy 
części zgodnie z Ustawą i Statutem to 
konieczność a taka oddolna inicjatywa 
jest konieczna.

Druga moja refleksja i opinia dotyczy 
„głosu lokatora bez prawa głosu” o po-
lityce w SSM. Szanowny Panie! W peł-
ni zgadzam się (choć w większości nie) 
z odpowiedzią Zarządu, gdyż woda 
w stawie dla celów rekreacyjnych jest 
konieczna i poprzez takie opinie można 
wpłynąć na władze Miasta, wskazywać 
na niezadowolenie mieszkańców itp.

Trzecia sprawa to refleksje i uwagi do 
pisma pana S.O. z ulicy Powstańców.

Szczerze mówiąc długo oczekiwa-
łem na taki list. Uwagi i opinie o Spół-
dzielczości i Spółdzielni Mieszkanio-
wej w pełni byłyby do zrozumienia gdy-
by nie było Ustawy o Spółdzielczo-
ści z roku 2007. Ustawę tą, choć bra-
kuje w niej jeszcze wiele rozwiązań 
uważam za jedną z najważniejszych, 
wręcz epokową. Właśnie ta ustawa po-
zwala na takie działania jak opisałem – 
inicjatywa o zaprzestaniu budowy do-
mów, wprowadziła kadencyjność Rad 
Nadzorczych i rozwiązała wiele innych 
problemów sięgających czasów PRL. 
Smutną refleksją jest jednak to, że 
o problemach Spółdzielczości w więk-
szości dyskutuje się na klatce scho-
dowej, w sklepie czy na ulicy (choć to 
wskazane), ale Spółdzielcy winni ko-
rzystać z takiego narzędzia, jakim jest 
Zebranie Osiedlowe, Walne Zgroma-
dzenie itp., przez co szybko zapomnie-
libyśmy o pozostałościach PRL i na-
uczylibyśmy nasze Władze Spółdziel-
ni nowocześniejszego zarządzania na-
szym majątkiem. Działalność Naszej 
Spółdzielni ocenia się dobrze, nie zna-
czy to, że nie można wiele poprawić ku 
zadowoleniu Mieszkańców i na uwagę 
zasługuje fakt: „kogo mamy to wiemy, 

a kogo byśmy nie mieli to nie wiemy”.
Przykładem pozytywnym może być 

gospodarka finansowa od wielu lat do-
brze oceniana.

Z poważaniem
Mieszkaniec, osiedle „Chemik”

Dane osobowe do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Podzielamy Pana 

poglądy w szczególności dotyczą-
ce konieczności większego udziału 
członków Spółdzielni w jej życiu po-
przez aktywny udział w zebraniach, 
a także zgłaszaniu wszelkiego ro-
dzaju inicjatyw.

Specjalnie wdzięczni bylibyśmy za 
wskazanie Zarządowi SSM występują-
cych możliwości jeszcze bardziej no-
woczesnego zarządzania Spółdziel-
nią, gdyż uważamy, że SSM znana 
jest z wprowadzania wielu nowator-
skich rozwiązań w zakresie zarządza-
nia zasobami oraz infrastrukturą, cze-
go dowodem jest fakt, iż wiele spół-
dzielni mieszkaniowych wykorzystuje 
nasze doświadczenia i inicjatywy.

Dziękujemy za pozytywną oce-
nę działań Zarządu SSM w zakresie 
wskaźników gospodarki finansowej 
będącej jednym z filarów prawidło-
wego i zgodnego z duchem czasu 
zarządzania.

Kolejny list
Kolejny list przysłał do redakcji Pan 

Stanisław Owczarzy. Dziękujemy. Tym 
razem pismo liczy blisko trzy strony. 
Czytelnik nie polemizuje w nim z odpo-
wiedzią opublikowaną w „MS” 7/2015 
na jego poprzednie pismo, lecz przed-
stawia przemyślenia odnoszące się 
ogólnie do polskiej rzeczywistości 
w kontekście niedawny przeobrażeń 
systemowych. Zawarte w liście treści, 
uwagi – z niektórymi można się zgodzić 
– odbiegają od zakresu tematycznego, 
jakim „MS” się zajmuje. Nie widzimy na-
tomiast żadnego problemu, by spotkać 
się i przedyskutować to i owo.

Z wyrazami szacunku - Piotr Sowisło

To nie były kawały
Na redakcyjny dyżur przyszła Czy-

telniczka i zwróciła uwagę, że w re-
lacji z „Powitania Lata” zamieszczo-
nej w lipcowym numerze „MS” napisa-
łem, iż Paweł Nowak opowiadał kawa-
ły, podczas gdy, jak mówiła, wygłosił 
on monolog Macieja Stuhra „Telefon”.

Za niedokładność przepraszam, ale 
najważniejsze, że widzowie słuchając 
skeczu „Rozmowa telefoniczna” do-
brze się bawili.

Z poważaniem Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 5
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Wkrótce Piknik w „Bańgowie” 
29 sierpnia br. (sobota), przy kręgu tanecznym i na 

boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie odbędzie się tradycyjny Piknik Osiedlo-
wy pod hasłem „Koniec wakacji w „Bańgowie”.

Część artystyczna imprezy rozpocznie się o 1600 wystę-
pem zespołu artystycznego z Domu Kultury „Chemik” oraz 
dzieci i młodzieży z siemianowickich placówek oświato-
wych. W kolejnej odsłonie, od około 1830, wystąpią kolejno: 
Śląskie Trio Piotra Szefera oraz zespół „Volare”. Będzie 
śląska biesiada, będą włoskie klimaty... gry, zabawy. Popro-
wadzi je para Danuta Białas i Krystian Stasiczek. 

Reasumując: i coś dla ucha, i dla ducha, i dla ciała – jak 
to przy takich festynach – zjemy, wypijemy, może pośpie-
wamy? Wieczorem ognisko...

A przed południem
Piknikowi towarzyszyć będą również imprezy sportowe. 

Wzorem ubiegłego roku zostanie rozegrany turniej teni-
sa ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta. 
Uwaga chętni! Zapisy przed samym turniejem (29 sierpnia 
br.) w godzinach rannych 800 – 900. Jeśli zbierze się na tylu 
chętnych, organizatorzy planują ułożenie drabinek turniejo-
wych w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni.

Drugim wydarzeniem sportowym będzie turniej piłkarski 
o Puchar Prezesa SSM, w którym wezmą udział dzieci ze 
wszystkich osiedli spółdzielczych, uczestniczące w darmo-
wych treningach na czterech boiskach wielofunkcyjnych SSM. 

Organizatorzy festynu – Rada Osiedla i administracja zapra-
szają mieszkańców do zabawy.   rg

- Podczas tegorocznych osiedlo-
wych Zebrań Członków Spółdzielni 
na 4 z nich zgłoszono dwa wnioski 
do Rafała Piecha – prezydenta mia-
sta. Obydwa dotyczyły dzielnicy Byt-
ków. Pierwszy o niezwłoczne uzupeł-
nienie wody w „Stawie Brysiowym” 
przynajmniej w ilości 5000 m3 jeszcze 
w tym roku i w latach kolejnych. Dru-
gi, by imprezy organizowane na Ryn-
ku Bytkowskim wpisać do kalenda-
rza imprez miejskich i by były wspo-
magane istotną dotacją miasta...

Andrzej GOŚCINIAK: Zgadza się, 
w trakcie Zebrań Członków SSM 
z osiedli „Chemik”, „Węzłowiec”, „Tu-
wima” i „Młodych”, członkowie Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Bytkowa przed-
stawili wnioski, których byłem inicja-
torem, a które zostały skonsultowane 
i zaakceptowane przez Zarząd Stowa-
rzyszenia. Idea ich powstania była pro-
sta obydwa dotyczą dzielnicy Bytków 
i obydwa są istotne dla całej tej dzielni-
cy i jej mieszkańców, a dodać należy, 
że jej obszar obejmuje wszystkie wy-
mienione cztery osiedla, zaś w układzie 
wschód-zachód sięga od nasypu kole-
jowego wąskotorówki na os. „Tuwima” 
poprzez „Chemik i „Węzłowiec” do gra-
nicy z Chorzowem. Musimy też pamię-
tać, że obydwa dotyczą de facto miesz-
kańców spółdzielni, gdyż zasoby SSM 
piękne, ładne, nowoczesne obecnie 
stanowią blisko 95% ogółu budynków 
tej dzielnicy. Ta wielkość oznacza, że 
przedmiotem naturalnego zaintereso-
wania mieszkańców tych czterech osie-
dli winna być cała dzielnica, a nie tylko 
samo osiedle, na którym się mieszka. 
Uznaliśmy w związku z tym, że te dwie 
sprawy są ważne dla wszystkich Byt-
kowian. Szczególnie istotna jest spra-
wa „Stawu Brysiowego”, którego natu-
ralną zlewnię stanowił onegdaj obszar 
Bytkowa. Ta zlewnia już nie istnieje. Je-
go być albo nie być, jego walory krajo-
znawcze – jedyne oczko wodne w ca-

łej dzielnicy o powierzchni około 1 hek-
tara – jego wykorzystanie dla celów re-
kreacji zależy wyłącznie od corocznego 
uzupełniania w wodę.

... Rekreacji...
- Tak rekreacji, gdyż przy stawie od 

wielu lat działa koło wędkarskie, sku-
piające kilkaset osób. W większości są 
to emeryci, chociaż młodzieży też nie 
brakuje i jest niezwykle ważne by ten 
element miejscowej rekreacji utrzymać. 
Przez lata zabiegaliśmy, więc by, co 
roku wodę uzupełniać. W tym roku do-
wiedzieliśmy się, że miasto na ten cel 
nie przewidziało środków. Licząc na 
przychylność Prezydenta Rafała Pie-
cha uznaliśmy, że należy na wszyst-
kich zebraniach bytkowskich osiedli 
złożyć takie wnioski, co spotkało się 
także z pełną akceptacją władz samo-
rządowych Spółdzielni. Wnioski składa-
li członkowie SSM a zarazem członko-
wie SPB. Rady Osiedli dopilnowały, by 
wnioski niezwłocznie przesłać do Mia-
sta. Odniosły one skutek – wodę w sta-

wie uzupełniono. Dziękujemy Prezy-
dentowi, za szybką reakcję a członkom 
SSM za ich przyjęcie podczas zebrań.

- A kwestia dotacji?
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa 

i Stowarzyszenie „Nasz Dom” od wie-
lu lat organizują imprezy plenerowe na 
Rynku Bytkowskim. Rozpoczęliśmy je 
Świętem Bytkowa, którego XII edycja 
przed nami. Później doszły inne festy-
ny i w sumie przez te lata, na bytkow-
skim rynku odbyło się ich już blisko 80. 
Podkreślić muszę, że ich organizacja 
bez wydatnej pomocy SSM nie byłaby 
możliwa, gdyż Stowarzyszenia samo-
dzielnie nie byłyby w stanie ich prze-
prowadzić – za to Spółdzielni bardzo, 
bardzo dziękujemy. Mając na wzglę-
dzie to, że w otwartych, ogólnodostęp-
nych festynach na Rynku Bytkowskim 
uczestniczą jednorazowo setki a na-
wet tysiące osób, w tym ogromna rze-
sza spoza Bytkowa, ba często i spoza 
Siemianowic Śląskich, wystąpiliśmy na 
odbytych Zebraniach z wnioskiem do 
Prezydenta o wpisanie ich do kalenda-
rza miejskich imprez kulturalnych, tak 
by można było je wesprzeć znaczą-
cą dotacją miasta. Mamy nadzieję, że 
Prezydent, Rada Miasta przychylą się 
do tego wniosku. Wszak wszyscy je-
steśmy siemianowiczanami.

- Mówimy o Święcie Bytkowa, ko-
lejne 5 września. Może Pan uchylić 
rąbka tajemnicy i powiedzieć, jakie 
atrakcje nas czekają?

- Najważniejsza to wręczenie Lau-
rów Bytkowa, ale kto je otrzyma za-
chowam w tajemnicy. Tradycyjnie za-
planowaliśmy występy dzieci i mło-
dzieży z siemianowickich placówek 
kulturalno-oświatowych. Po nich na 
estradzie zobaczymy i wysłuchamy: 
zespół De Silvers, Teresę z zespo-
łem a na koniec recital „Śląskie gra-
nie” Grzegorza Poloczka. Zapraszam 
na Święto już teraz.

Dziękuję za rozmowę

Wnioski 
i Święto

z Andrzejem Gościniakiem 
– prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół  

Bytkowa, rozmawia Piotr Sowisło
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Czasy inne?
Niekiedy nasuwa się do głowy taka 

oto refleksja. Gdyby kiedyś, wcale nie 
tak daleko wstecz jakieś 15, 20 i wię-
cej lat, w czasach przed „erą kompu-

terów, komórek, tabletów”, dzieci mia-
ły taką infrastrukturę, jeśli chodzi o za-
plecze do gry w piłkę nożną i inne 
dyscypliny sportu jak mają rówieśnicy 
współcześnie, trudno byłoby je od ko-
rzystania z nich w jakikolwiek sposób 
oderwać. Z ręką na sercu. Nie spoty-
kało się w osiedlach, na podwórkach 
jakichś sztucznych nawierzchni, sia-
tek w każdej bramce. Nawet linie wy-
znaczające boisko (czytaj raczej kle-
pisko, bez źdźbła trawy – wydepta-
na) i pole karne bardzo często były 
umowne – domyślne. Drużyny dzieli-
ło się często na ubranych i do pół go-
łych. O możliwości bezpłatnego trenin-
gu z „prawdziwym” trenerem nikomu 
nie przychodziło wówczas do głowy. 
Dzisiaj, nie uogólniając, rzecz jasna, 
wspomniane wcześniej cyfrowe wyna-
lazki, oczywiście wspaniałe, sprawia-
ją, że coraz trudniej najmłodszych za-
chęcić chociażby do pogrania w piłkę 
nożną inaczej, aniżeli tylko w gry kom-
puterowe FIFA albo PES... inne czasy.

Cieszą więc każdorazowo informa-
cje od trenerów prowadzących bez-
płatne zajęcia piłkarskie, że znów ktoś 
nowy się pojawił, to na jednym, na dru-
gim czy innym boisku. Frekwencja na 
nich – trzeba przyznać z satysfakcją – 
utrzymuje się mniej więcej na stałym 
poziomie, z tendencją wzrostową. Dar-
mowe zajęcia piłkarskie, zainicjowa-
ne przez Siemianowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową we współpracy ze Ślą-
skim Związkiem Piłki Nożnej zostały 
stworzone z myślą z jednej strony, by 
wyciągnąć dzieci z domów – sprzed 
komputerów i telewizorów, z drugiej 
zaś zagospodarowaniu nowo wybudo-
wanych boisk wielofunkcyjnych, i. Nie-
koniecznie, by wychować na podwór-
ku wielkich piłkarzy (a nuż), a zachę-
cić raczej do ogólno pojętej aktywno-
ści fizycznej – ważnej w tym wieku. To 
jak WF w szkole, ale ze wskazaniem 
na piłkę nożną... Ta idea, hasło „Wyjść 
z domu i być aktywnym” z sukcesem 
jest więc systematycznie realizowana. 
I oby do przodu, wprost przeciwnie do 
obecnych tendencji, nawyków...

Od treningu do treningu, niemal 
bez przerw

W lipcu, poza krótką przerwą, trenin-
gi odbywały się normalnie. W sierp-
niu wszystkie przeprowadzone zosta-

ną już zgodnie z terminarzem. Trene-
rzy na każdych zajęciach nie tylko zle-
cają ćwiczenia, ale obserwując spo-

sób ich wykonania, podpowiadają i na-
prowadzają, jak właściwie je wykonać, 
nad czym kto musi dodatkowo popra-
cować. Koordynacja ruchowa, odpo-
wiednie tempo biegu, dokładność, sta-

łe fragmenty gry, wychodzenie na po-
zycje, wysuwanie się kolegom, przej-
ście z obrony do ataku i odwrotnie, nie 
indywidualna a drużynowa gra, dry-

bling. Całe mnóstwo jest tych elemen-
tów piłki nożnej, które solidnie szlifuje 
się na każdym z treningów. Opanowa-
nie ich wszystkich oczywiście to już za-
wodowstwo, ale poznanie podstawo-
wych zagrań i zachowań na boisku jest 
w zasięgu młodych chłopców i dziew-
czyn, bo i one korzystają z tych zajęć.

- Na dzisiejszym treningu źle poda-
wałem – niedokładnie i na to mi tre-
ner zwrócił uwagę. Trenuję już dwa la-
ta, ale nad podaniami naprawdę jesz-
cze muszę sporo popracować – mówił 
10-letni Krzysiu Uliasz.

- Trener powiedział mi, żebym bar-
dziej przykładał się przy uderzeniach na 
bramkę. Też podania nie za bardzo mi 
wychodzą – ocenił swoją grę 7-letni To-
mek Zawada.

- A mi trener zwracał uwagę na pro-
ste podbicie. Dał mi zadanie, abym 
sam na jednej bramce potrenował 
strzały z prostego podbicia, a następ-
nie spróbował z grupą. Chciałbym na-
uczyć się jeszcze kopania piłki we-
wnętrzną częścią stopy i podbijania – 
wyliczał 10-letni Rafał Dudek.

Każde zajęcia podzielone są na dwie 
części – trening plus sparingi. Prawie na 
każdych zajęciach pomocne okazują się 
drabinki szkoleniowe i znaczniki. Trenin-
gi nieprzerwanie od 2013 roku prowadzą 
byli piłkarze a dziś trenerzy – Dariusz 
Rzeźniczek i Robert Razakowski.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać dzieci na 

treningi. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
ne z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o ustalo-
nych przedziałach wiekowych 7-12 lat 
(funkcjonują dwie grupy podstawowe 
– 7-9 i 10-12 lat oraz dodatkowa +12 
dla tych, którzy wcześniej chodzili na 
te treningi). Od maja treningi odbywają 
się na czterech boiskach wielofunkcyj-
nych SSM.   Rafał Grzywocz, pes

W wakacje też trenują
Chociaż wakacyjny czas sprzyja dłuższym wyjazdom poza miasto, za-

wsze znajdzie się większa bądź mniejsza grupa dzieci, która zaplanuje 
sobie popołudnie na trening piłkarski. Korzystają, bo lubią piłkę.

Terminy zajęć piłkarskich na 
boiskach osiedlowych od maja br.:
„Michałkowice” – poniedziałki
- 1630-1800 dzieci 7-9 lat,
- 1800-1930 dzieci 10-12 lat.

„Tuwima” – wtorki
- 1630-1800 dzieci 7-9 lat, 
- 1800-1930 dzieci 10-12 lat.

„Węzłowiec” – środy
- 1630-1800 dzieci 7-9 lat, 
- 1800-1930 dzieci 10-12 lat.

„Bańgów” – czwartki
- 1630-1800 dzieci 7-9 lat, 
- 1800-1930 dzieci 10-12 lat.

Kategoria +12
„Węzłowiec” i „Tuwima”

- poniedziałki – 1630-1800

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 
Władysława Jagiełły

„Bańgów” i „Michałkowice”
- wtorki – 1700 1830

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie
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ciąg dalszy na str. 10

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

Ponadto, w osiedlach nieprzerwanie 
realizowane są kolejne punkty Planu 
Remontów na 2015. Większość robót 
wykonywanych jest na zewnątrz bu-
dynków. Część z nich to kosztowne 
i czasochłonne prace, jak docieplenia 
elewacji czy remonty balkonów. A zda-
rzają się i takie – nieplanowane, nie-
stety, awaryjne, bardzo nielubiane...

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima” większe prace 

prowadzone są w kilku miejscach. Na 
przykład na pawilonie usługowo-han-
dlowym i w jego otoczeniu przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 5. Malowana 
jest tam elewacja, wymieniane są ru-
ry spustowe, stolarka drzwiowa. Wokół 
obiektu prowadzona jest także wymia-
na nawierzchni chodnika. 

Nieco dalej, przy Wojciecha Kor-
fantego 1A, B, C roboty trwają we-
wnątrz klatek schodowych. Porządko-
wanie sieci teletechnicznych w budyn-
kach SSM to w ostatnich miesiącach 
stały element prac, poprzedzających 
malowanie klatek. Nie inaczej jest pod 
tym adresem. 

Dygresja: I jak bywa to niekie-
dy w innych klatkach, innych osie-
dlach również, przedłużające się pra-
ce przy przenoszeniu kabli do ko-
rytek teletechnicznych nie wynika-
ją – jak niektórzy sugerują – z winy 
spółdzielni, a z harmonogramów pra-
cy poszczególnych operatorów. Czę-
sto nie sposób zgrać 4-5 operatorów 
i dostawców usług multimedialnych 
w jednym czasie i miejscu. Niemniej 
roboty w toku.

W osiedlu niebawem kolejny śmiet-
nik zostanie obudowany i zamknięty. 
Tym razem front robót w tym zakresie 
przeniósł się w rejon ulicy Wojciecha 
Korfantego 6-7.

Z innym prac, już wykonanych, na 
odnotowanie zasługuje fakt zabez-
pieczenia farbą antykorozyjną ściany 
szczytowej budynku przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 9A i wyremontowaniu 
kolejnych dachów garaży – przy Lasku 
Bytkowskim.

Pamięta się też o najmłodszych i dla 
nich w piaskownicach wymieniono piasek.

Osiedle „Węzłowiec”
Coraz mocniej zaawansowane są 

prace dociepleniowe budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 39. Robotni-
cy zajmują się teraz stroną balkonową. 
Segmenty „A” i „B” są gotowe, w trak-
cie jest „C”, a „D” i „E” jeszcze nie ru-
szono.

Trwa tymczasem wymiana wszyst-
kich rynien i rur spustowych budynku 
przy ulicy Grunwaldzkiej 9A i B.

W kwestii estetyki osiedla pod ką-
tem gromadzenia śmieci (jakże istot-
nej), w lipcu zabudowano w rejonie 
budynku przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 28 stanowisko kontene-
rowe na odpady mieszane, zaś przy 
Grunwaldzkiej 4 w trybie pilnym, 
wykonano remont komory zsypowej 
wraz z murkiem przy schodach. Nie-
bawem powinien się zakończyć tak-
że remont komory zsypowej przy uli-
cy Władysława Jagiełły 3C. Zważyw-
szy na gromadzącą się po opadach 
deszczu wodę na dachu tej komory, 
sprawa przeróbki dachu jest niezbęd-
na. Do tego uzupełnione zostaną tyn-
ki z zewnątrz, a w końcu pomalowana 
będzie jej elewacja.

Do ważniejszych robót, jakie wyko-
nano w ostatnich 3-4 tygodniach war-
to wymienić: regulację studzienek te-
letechnicznych na wyremontowanym 
w zeszłym miesiącu chodniku przy 
Władysława Jagiełły 25D i 29D, wy-
mianę przyłącza kanalizacji przy uli-
cy Władysława Jagiełły 13B, montaż 
plafonier z czujnikiem ruchu w budyn-
ku przy ulicy Grunwaldzkiej 3D czy 
naprawę poszycia dachu oraz niektó-
rych kominów na budynku przy Grun-
waldzkiej 2.

Zapadający się asfalt wokół jednej ze 
studzienek kanalizacyjnych przy ulicy 
Władysława Jagiełły 33D był sygna-
łem, że coś jest nie w porządku. W po-
rę jednak usunięto awarię na przyłą-
czu kanalizacji, co zapobiegło tym sa-
mym większym problemom. Przy ulicy 

Władysława Jagiełły 39A i 41D trwa 
z kolei „rewitalizacja” terenu po innej 
awarii, jaka miała miejsce na sieci cie-
płowniczej.

Osiedle „Centrum”
Po miesiącach, gdy raz po raz od-

dawano do użytku odnowione kolej-
ne klatki schodowe osiedla, a prac by-
ło naprawdę w bród, w lipcu skupiono 
się głównie na pojedynczych robotach 
instalacyjnych wewnątrz budynków, 
usuwaniu ewentualnych awarii zgło-
szonych przez mieszkańców, pielę-
gnacji osiedlowej zieleni, w tym klom-
bów, krzewów, trawy.

Wymieniono na przykład poziom ka-
nalizacji wewnętrznej przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 2, wyczyszczono 
piony kanalizacyjne przy R. Gansiń-
ca 6 i wymieniano pojedyncze odcinki 
pionów wodnych przy ulicach:

- Karola Świerczewskiego,
- Komuny Paryskiej,
- Kolejowej.
Domknięto też sprawę remontu spę-

kanej podstawy schodów do wieżowca 
przy ulicy Komuny Paryskiej 1.

Większe roboty w osiedlu „Centrum” 
ruszą na przełomie sierpnia i września. 
W planach bowiem między innymi: re-
mont drogi dojazdowej do budynku 
przy ulicy Karola Świerczewskiego 
50 i placu przy Jana Pawła II 17/Ta-
deusza Kościuszki 10 oraz obudowa 
śmietnika przy ulicy Jedności.

Osiedle „Bańgów”
Kolejny miesiąc, gdy największe ro-

boty w osiedlu „Bańgów” skupione są 
wokół dociepleń następnych segmen-
tów budynków. Coraz ładniej, okaza-
lej prezentują się budynki przy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 35-45 i 47-59. 
Wtapiają się tym samym w „krajobraz” 
domów, gdzie takie roboty wykonano 
w ostatnich latach. Prace prowadzone 
są aktualnie na balkonach przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 37-39 oraz 51-53. 
Dobiegają za to końca przy 57-59.

Administracja zleciła w lipcu napra-
wę i konserwację urządzeń zabawo-
wych placu zabaw przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 77 oraz pomalo-
wanie ławek znajdujących się wokoło.

Nie obyło się też bez pojedynczych 
awarii. Takową zanotowano w ostat-
nich tygodniach przy ulicy Karola Szy-
manowskiego 14, gdzie doszło do 
uszkodzenia gazociągu na zewnątrz 
budynku. O problemie, że został roz-
wiązany, będziemy mogli powiedzieć 

Przybywa zamykanych 
śmietników

Zmienia się powoli na lepsze obraz naszych śmietników. Wraz z oddawa-
niem do użytku kolejnych zamykanych na klucz, obudowanych i zada-

szonych stanowisk kontenerowych, znika równocześnie brud, jaki dotych-
czas w wielu takich miejscach był, cytat: „O zmiłuj się!”. Przykłady można 
było mnożyć.
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Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!

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

dopiero wtedy, gdy teren po robotach 
ziemnych będzie zasypany.

W osiedlu „Bańgów” trwa także kolej-
ny w tym roku pokos trawy.

Siłownia zewnętrzna 
– inwestycja miejska

Mieszkańcy osiedla „Bańgów” też bę-
dą mieli swoją siłownię na wolnym po-
wietrzu. Przypomnijmy, w maju, przy 
współpracy SSM i Urzędu Miasta od-
dano do użytku dwie siłownie w Bytko-
wie – w osiedlach „Węzłowiec” i „Mło-
dych”. Dobiegające właśnie końca pra-
ce przy montażu urządzeń do ćwiczeń 

przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
to inwestycja miejska. Bytkowskie si-
łownie niemal na okrągło są oblega-
ne przez mieszkańców. Od starszych 
dzieci po seniorów. Nie sądzimy, aby 
w „Bańgowie” miało być inaczej...

Osiedle „Chemik”
W innych osiedlach za największe 

prace można uznać docieplenia bu-
dynków albo remonty klatek scho-
dowych. W osiedlu „Chemik” ostatnio 
sporo uwagi poświęcono zabudowie 
kolejnych stanowisk kontenerowych 
na odpady komunalne. Obudowane 
i zamykane na klucz śmietniki pojawi-
ły się przy ulicach Niepodległości 60 
oraz Walerego Wróblewskiego 43 
(dla budynków „43” i „49”). Na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu miesięcy 
zabudowano w tym osiedlu w sumie 
już sześć takich stanowisk. 

Z innych robót trzeba wspomnieć 
o wykonaniu korytek (od strony dźwi-
gów osobowych) z przeznaczeniem na 
kable multimedialne w wieżowcu przy 

ulicy Walerego Wróblewskiego 69. 
Teraz operatorzy przenoszą swoje sie-

ci w wyznaczone miejsce, „czyszcząc” 
przy tym ściany klatek schodowych...

Pod koniec lipca wyremontowane zo-
stały schody do klatki schodowej budyn-
ku przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 73. Przy okazji wyrównano również 
częściowo ścianę szczytową garaży.

Trwa czyszczenie zsypów w wieżow-

cach, a także doraźna wymiana poje-
dynczych odcinków pionów wodnych 
w mieszkaniach.

Osiedle „Młodych”
Praktycznie w każdej części osiedla 

widać postępujące mniejsze bądź więk-
sze roboty remontowe. Po oddanym do 
użytku niedawno obudowanym śmietni-
ku przy Alei Młodych 3-7, prace prze-
niosły się do innej części tego osie-
dla – w rejon budynku przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 26-28. Jak na 
razie przygotowano pod niego teren. 
W sierpniu nastąpi rozwinięcie robót.

Prace estetyzacyjne wejść do pię-
ciu klatek schodowych prowadzone 
są z kolei przy ulicy Bohaterów We-
sterplatte 4-12. Wejścia ozdobią płyt-
ki klinkierowe. Z kolei przy innym ad-
resie – Alei Młodych 4, w lipcu zosta-
ły wymienione wszystkie okna w klat-
ce schodowej.

Co jakiś czas administracja zleca 
czyszczenie komór zsypowych w po-
szczególnych budynkach osiedla. 

W ostatnich tygodniach takie roboty 
wykonano pod kilkunastoma adresami:

- Bohaterów Westerplatte 4-12,
- Alei Młodych 1-14,
- Szarych Szeregów 2,
- ZHP 1-6, 7, 9, 10, 11.

Osiedle „Michałkowice”
Zabudowa śmietnika przy ulicy Sta-

wowej 11-11A niemal gotowa. Po-
zostaje montaż zadaszenia, furtki i... 

rozdania użytkownikom kluczyków do 
niej. To stanowisko kontenerowe prze-
znaczone zostało dla mieszkańców 
z budynków Stawowa 5-11 i 11A.

W innych częściach „Michałkowic” pro-
wadzone są duże roboty: z jednej stro-
ny na zewnątrz – remont balkonów przy 
ulicy Wyzwolenia 6, z drugiej wewnątrz 
budynków, konkretnie – przy ulicy Le-
ona Kruczkowskiego 4, gdzie odna-
wiane są klatki wraz z parterami. Pra-
ce w obu przypadkach już są zaawan-
sowane. Z mniejszych, ale już zrealizo-
wanych zadań trzeba nadmienić o wy-
remontowanej podstawie schodów do 
klatki schodowej przy ulicy Stawowej 7.

W lipcu administracja zleciła mon-
taż nowych domofonów kilku budyn-
kach. Nowe kasety domofonowe zało-
żono przy:

- Kościelnej 34,
- Przyjaźni 48-50,
- Obrońców Warszawy 1, 2, 2A, 9.
Trwa II pokos trawy.

Rafał Grzywocz  

os. „Centrum”. Wyremontowano podstawę schodów 
wejścia do klatki – Komuny Paryskiej 1

W lipcu nad osiedlami przetoczyły się nawałnice. 
Ich efektem m.in. połamane drzewa przy ulicach: 

Władysława Sikorskiego 2, Wojciecha Korfantego 4, 
Hermana Wróbla 7 i Okrężnej 3

Przybywa zamykanych 
śmietników

ciąg dalszy ze str. 9
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Dzieci i młodzież w wakacje  
 szukają różnych rozrywek. 

Czasem jednak nic nie przychodzi 
do głowy poza komputerem, tele-
wizorem. My podpowiadamy, jak 
zwykle w wakacje: kręgle, bilard... 
a w dodatku ze zniżką!

Strefa Rozrywki „RENOMA” od wie-
lu lat w okresie wakacyjnym – decy-
zją Zarządu SSM - oferuje zniżkę 20% 
za godzinę gry dla dzieci i młodzieży. 
Im większa grupa przy torze bowlingo-
wym, tym mniejszy koszt „na łebka”. 
Co dla czteroosobowej grupki wycho-
dzi nieco ponad pięć złotych od osoby. 
Mało czy dużo, kto nigdy nie grał w krę-
gle, bilard winien, choć raz tego spró-
bować. Przynajmniej z ciekawości.

W lipcu bowling w „RENOMIE” wśród 
dzieci i młodzieży cieszył się umiarko-

wanym zainteresowaniem – aura bar-
dziej sprzyjała przebywaniu w plene-
rze. Zdecydowanie więcej korzystali 
dorośli. Może w sierpniu będzie więcej 
chętnych wśród młodszych. Wszyst-
ko zależy w dużym stopniu od pogody.

Zniżka dla dzieci i młodzieży na 
grę obowiązuje od poniedziałku do 
piątku od 1100 do 1700 (ostatnia godzi-
na gry od 1600).

Do końca wakacji będąc w „RENO-
MIE” możemy nie tylko pograć w krę-

gle czy bilard. Są piłkarzyki, cymber-
gaj, lotki. Dowolność... Jest też niewiel-
ki barek, gdzie można coś skubnąć, 
czegoś się napić.

„RENOMA” mieści się w osiedlu „Che-
mik” przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 37. Czynna jest od niedzieli do 
czwartku w godzinach od 1100 do 2300 
oraz w piątek i sobotę od 1100 do 100 rg

Kręgle? 
Do „RENOMY”
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Bańgów”. Strona balkonowa w rusztowaniach – 
Marii Skłodowskiej-Curie 57

os. „Bańgów”. Coraz bardziej zaawansowane roboty – 
segment Marii Skłodowskiej-Curie 35

os. „Młodych”. Teren przygotowany – można stawiać. 
Będzie nowy śmietnik – W. Wróblewskiego 26-28

Czytaj str. 9

os. „Michałkowice”. Wyremontowano częściowo 
schody do klatki – Stawowa 7

os. „Młodych”. Klinkier na wejściach do klatek ma być 
ozdobą – Bohaterów Westerplatte 4-12

os. „Węzłowiec”. Wokół klombu przy Wł. Jagiełły 25D 
pojawiły się słupki przeszkodowe. Jesienią klomb 

będzie rekultywowany

os. „Chemik”. Nowy, zamykany na klucz  
śmietnik – Walerego Wróblewskiego 43

os. „Michałkowice”. Jedna z wielu kaset 
domofonowych, jakie założono  

w ostatnim czasie – Przyjaźni 48

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

os. „Michałkowice”. W lipcu kładziono kafelki na 
parterach klatek – L. Kruczkowskiego 4

os. „Tuwima”. Wojciecha Korfantego 1A – klatka 
schodowa zmienia wygląd, podobnie pod 1B i C 

os. „Bańgów”. Trwają prace dociepleniowe   
– Marii Skłodowskiej-Curie 57

os. „Michałkowice”. Która część balkonów  
odnowiona widać wyraźnie – Wyzwolenia 6

os. „Chemik”. Pod koniec lipca remontowano schody 
do wieżowca – Walerego Wróblewskiego 73

os. „Tuwima”. Wymieniono piasek w piaskownicach
os. „Bańgów”. Teren przy budynku rozkopany  

- awaria gazociągu – Karola Szymanowskiego 14

os. „Węzłowiec”. Remont komory zsypowej 
w budynku ul. Grunwaldzka 4A. Teraz wygląda już 

zupełnie inaczej
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Od kilkudziesięciu lat organizowane 
przez Dom Kultury „Chemik” półkolo-
nie cieszą się niesłabnącym powodze-
niem. W tym roku, na razie – relacjonu-

je Zbigniew Krupski, kierownik Domu 
Kultury „Chemik” – największym zain-
teresowaniem cieszyły się pierwsze ty-

godnie wakacji. Na przełomie 
lipca i sierpnia było to ciut mniej 
osób, ale wciąż zawsze oko-
ło 50 dzieci. W sumie w ostat-
nich tygodniach przez półko-
lonie przewinęło się blisko 90 
dzieciaków. – Tak jak co roku, 
postaraliśmy się, aby najmłod-
szym jakoś fajnie zagospoda-
rować letni czas, a przy tym 
wszystkim „przemycić” takie te-
maty jak: koleżeństwo, kształto-
wanie kultury osobistej, ochro-
na przyrody, poznanie swojego 
miasta, województwa czy kraju. 
Mamy doświadczonych już wy-
chowawców, którzy potrafią or-
ganizować rozrywkę dzieciom, 

a przy tym wszystkim cieszą się oni du-
żą sympatią wśród najmłodszych.

- Martyna Agacińska, Jacek Wol-
narek i Bartosz Zdechlikiewicz są 

z nami nie po raz pierwszy – mówi kie-
rownik DK „Chemik”. – Mamy satysfak-
cję również z tego, że z naszej oferty 

korzystają nie tylko dzieci mieszkają-
ce w zasobach SSM, ale i w innych 
częściach miasta, również spoza nie-
go – między innymi z Chorzowa, Bę-
dzina – dodaje.

Półkolonie odbywają się od ponie-
działku do piątku w godzinach 9.00 – 
15.00. Chyba, że są wycieczki autoka-
rowe, wówczas te godziny są rucho-
me, ale opiekunowie są o tym fakcie 
wcześniej informowani.

Można rozpisywać się o pozyty-
wach organizacji półkolonii, rozpły-
wać nad programem, zachwalać go, 

lecz właściwa ocena pozo-
staje opiekunom i oczywi-
ście ich pociechom. Zapyta-
liśmy więc o plusy i minusy, 
o opinię na temat półkolonii, 
wyrywkowo, kilku rodziców. 
Oto, co nam powiedzieli:

- Najważniejsze, że syn 
jest zadowolony. Myślę, że 
dobrą rekomendacją będzie 
jak powiem, że za rok przy-
ślę tu też drugiego syna. Tu-
taj wszystko jest, moim zda-
niem, na plus. Program bar-
dzo urozmaicony. Nie wiem, 
co by można było jeszcze 
poprawić – powiedziała Bar-
bara Knosała z osiedla 

Do zabawy pierwsi
Dzieciaki uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez Dom  

 Kultury „Chemik” ani chwili się nie nudzą. Jak same w rozmówkach 
przyznają: - Nie ma nawet na to czasu – tyle się dzieje! Dla niejednego pół-
kolonisty wycieczka do Krakowa czy bajka wyświetlana w Parku Tradycji 
na wielkim ekranie były ich pierwszymi w życiu... To zapamiętają.

Na dziedzińcu wawelskim czuć jeszcze tę atmosferę...

Tradycyjny, krakowski chrzest półkolonistów:  
Złap się, nie dotykając nogami wody...

Od czasu do czasu lekcja historii  
– tu w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

Patrzeć jak grają łatwo, trudniej samemu spróbować...

Osiedlowe place zabaw 
 też w czasie półkoloni są oblegane



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2015

„Młodych”, której syn Paweł uczestni-
czył w półkoloniach przez cały lipiec.

- Ja mogę wypowiedzieć się na te-
mat półkolonii przez pryzmat tego, co 
syn mi w domu opowiada, a jest bar-
dzo zadowolony. Jedynie godziny są 
niewygodne – 9.00-15.00. Trzeba tro-
chę w pracy pokombinować, ale ogól-
nie jesteśmy zadowoleni. Sądzę, że 
dzieci spotykając się tu i wspólnie ba-
wiąc nie muszą siedzieć cały dzień 
u babci i patrzeć na telewizor. Półkolo-
nie też nie są jakimś wielkim obciąże-
niem finansowym. Syn chodzi już trze-
ci tydzień i myślę, że warto – podsu-
mowywała Izabela Janik z „Michałko-
wic”, mama Grzesia.

- Co roku wysyłamy synów gdzieś na 
kolonie albo półkolonie. Nie wyobraża-
my sobie tego, aby nasze dzieci nudzi-
ły się całe wakacje w domu albo przed 
blokiem. Tak z nudów to przychodzą 
do głowy czasem głupie pomysły. Każ-
dy był z nas młody i wiemy co ma-
my na myśli. Teraz na półkolonie a za 
rok, dwa na obóz harcerski. Mamy na-
dzieję, że coś z tego wyniosą. Półkolo-
nie powinny odbywać się też popołu-
dniami. Niektórzy pracują na 2-3 zmia-
ny. Czasem mają wolne rano, cza-
sem wieczorem. Może w przyszłości 
uda się coś takiego zrobić na zasadzie 
świetlicy – popołudniami i wieczorami? 
– zastanawiali się dwaj ojcowie, kole-
dzy z osiedla „Chemik”, których dzie-
ci uczestniczą właśnie w półkoloniach.

- Dla syna to pierwszy tydzień. Jak 
na pierwszy raz to dużo miał atrakcji 
– wycieczki, basen, kino. Dowiedzieli-
śmy się o półkoloniach z naszej gazet-
ki. Jestem zadowolony – ocenił Woj-
ciech Górka z osiedla „Węzłowiec”, 
ojciec Mateusza, który po chwili dopo-
wiedział, że na półkoloniach powinno 
być jeszcze więcej piłki nożnej.
Tymczasem, gdy rodzice w pracy...

Program półkolonii organizowanych 
przez Dom Kultury „Chemik” opiera 
się głównie na sprawdzonych, wypró-
bowanych punktach. Wycieczki pie-
sze i autokarowe, wyjścia na pływal-
nię, czasem na seans filmowy do Par-
ku Tradycji, a także gry, zabawy i kon-
kursy na osiedlowych placach zabaw, 
boiskach wielofunkcyjnych, a od tego 
roku i na bytkowskich siłowniach na 
wolnym powietrzu. Co roku nie braku-
je też niespodzianek. W lipcu na przy-
kład był wypad na trening reprezenta-
cji Polski i Szkocji w hokeju na trawie 
i spotkanie z policjantem... 

Właśnie wspomniane wycieczki są, 
mimo gąszczu przeróżnych atrak-

cji, jedną z tych najbardziej lubianych 
przez dzieci form rozrywki. W lipcu pół-
koloniści odwiedzili Pszczynę, Goczał-
kowice Zdrój, Kraków, Tyniec, Siamo-
szyce, Siewierz i Wisłę. 7-letniej Karo-
linie Wójtowicz z osiedla „Centrum” 
najbardziej podobała się jednak wy-
cieczka do Krakowa. – Byliśmy w Su-
kiennicach. Kupiłam sobie naszyjnik za 
15 złotych i magnes za 2. Długo cho-
dziliśmy, może z trzy godziny, ale du-
żo przy tym widzieliśmy. Było napraw-
dę super. 7,5-letniemu Kamilowi Sta-
choniowi z Michałkowic wycieczka do 
Krakowa również najbardziej przypa-
dła do gustu: - Widzieliśmy zamek, 
gdzie mieszkał król, oglądaliśmy Su-
kiennice, gdzie kupiłem sobie flet, a te-
raz uczę się na nim grać i smoka, który 
ział ogniem – zrelacjonował.

Swoimi przeżyciami z półkolonii po-
dzielili się też inni uczestnicy:

- Jestem u babci. To mój pierwszy 
tydzień na półkoloniach. Dzisiaj mieli-
śmy konkurs na narysowanie swojego 
portretu. Podobało mi się też na base-
nie, chociaż teraz nie mogę pływać – 
skomentował 8-letni Mateusz Górka 
z Będzina.

Dużą atrakcją dla 11-letniej Nikoli 
Leś było wyjście na boisko Kompleksu 
Sportowego „Siemion”. W lipcu akurat, 
reprezentacje Polski i Szkocji w hoke-
ju na trawie miały przez kilka dni zgru-
powanie w Siemianowicach Śląskich, 
a półkoloniści mieli tym samym okazję 
popatrzeć z bliska, jak trenują zawo-
dowcy w tej dyscyplinie sportu, a na-
wet sami spróbować swoich sił z ki-
jem... – Fajnie było oglądać prawdzi-
wych zawodników reprezentacji. Co 
innego jest samemu wziąć kija do ręki. 
Ciężko było w ogóle odbić piłkę żeby 
poleciała – komentowała półkolonistka 
z „Węzłowca”.

Na półkolonie trafiają również ro-
dzeństwa, jak bracia Karwel z osie-
dla „Węzłowiec”. – Dużo się tutaj ba-
wimy. Dzisiaj na przykład był konkurs 
„Mam Talent”. Ja też brałem w nim 
udział i wykonałem dwa tańce – brzu-
cha i księżycowy jak Michael Jack-
son. Tak to sobie wymyśliłem. Poza 
tym sporo gramy w ping ponga, piłka-
rzyki. Zabawa jest fajna, bo mam du-
żo kolegów: Dawida, Bartka, Mikoła-
ja – wyliczał 8-letni Alan Karwel. – Po 
raz pierwszy jestem na takich półkolo-
niach. Na początku trochę się bałem, 
wstydziłem, ale w końcu się oswoiłem. 
Gramy teraz wspólnie w różne zaba-
wy, chodzimy na podwórko, basen. 
Czy przytrafiło mi się coś śmiesznego? 

Tak, jak mój brat występował... – mó-
wił 6-letni Ryan Karwel.

W tym samym konkursie wystąpi-
ła, a w końcu, jak się okazało, wygra-
ła 9-letnia Karolina Roner z Michałko-
wic: - Ja najpierw zaśpiewałam, a po-
tem recytowałam wiersz Jana Brze-
chwy – „Na straganie”. Chodziłam na 
zajęcia teatralne i jak tylko ogłosili, że 
odbędzie się „Mam Talent”, wzięłam 
do ręki książkę z wierszami i szuka-
łam, co by mogło odpowiadać. Próbę 
generalną zrobiłam przed rodzicami 
jeszcze w domu. Na występ pożyczy-
łam od mamy fartuch, a u siebie mia-
łam chustę. Chyba fajnie wyszło, bo 
wygrałam pierwsze miejsce. W nagro-
dę dostałam odblask, smycz i dyplom 
– zrelacjonowała Karolina.

W Konkursie Plastycznym wszyscy 
stawiali, że wygra jakaś dziewczyna, 
a tu psikus: wygrał Hubert Jakubow-
ski z osiedla „Chemik”. O szczegółach 
konkursu opowiadała 8-letnia Natalia 
Wójtowicz z „Centrum”: - Mieliśmy za 
zadanie namalować siebie za 20, 30 
lat i nauczyciela też w tym wieku. Sta-
rałam się – mówiła.

Zwycięzca konkursu, Hubert Jaku-
bowski powiedział:

- Wymyśliłem, że namaluję siebie, ja-
ko wiedźmina – łowcę, likwidującego 
problemy. Namalowanie zajęło mi ja-
kieś dwie godziny. W nagrodę dosta-
łem opaskę odblaskową na komary 
i smycz żeby przypiąć klucze. Ogólnie 
to podoba mi się na półkoloniach. Nie 
siedzimy w jednym miejscu. Cały czas 
coś się dzieje. Wycieczki, baseny. Nie 
ma czasu na nudę. Mi najbardziej pa-
suje jednak ten basen – kwitował.

W lipcu, choć żaden z półkolonistów 
o tym nie wspomniał, odbyło się mię-
dzy innymi spotkanie z policjantem 
z Komendy Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śląskich, na którym prze-
strzegano przed potencjalnymi niebez-
pieczeństwami podczas wakacji i da-
lej – już w roku szkolnym. W ostatnich 
tygodniach dzieci uczestniczyły też 
w Święcie Czekolady na Rynku Miej-
skim, a podczas wycieczek autokaro-
wych zobaczyli na przykład skocznię 
narciarską w Wiśle, zamek w Pszczy-
nie i zalew w Siamoszycach.

Wycieczki piesze i autokarowe, wyj-
ścia na Pływalnię Miejską i szereg in-
nych atrakcji czekają na najmłodszych 
niemal do końca sierpnia. Nie omiesz-
kamy w kolejnym wydaniu ”MS” do-
kładnie zrelacjonować to, co widzieli, 
przeżyli i dowiedzieli się...

Rafał Grzywocz
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Termin Budynek, adres

14. 09. 15 r.
poniedziałek

Niepodległości 57a-b;
Grunwaldzka 4a-b;

Walerego Wróblewskiego 26a-c, 28a-b;
Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8,

10, 12, 14

15. 09.
wtorek

Niepodległości 57c-d, 59a;
Grunwaldzka 4c-d;

Walerego Wróblewskiego 30a-b, 32a;
Marii Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 43, 45

16. 09.
środa

Niepodległości 59b-d;
Grunwaldzka 6a-c;

Władysława Jagiełły 2a-d;
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51,

53, 57, 59

Termin Budynek, adres

17. 09.
czwartek

Niepodległości 61a-c;
Grunwaldzka 5a-c;

Walerego Wróblewskiego 57, 59;
M. Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23, 25, 27

18. 09.
piątek

Niepodległości 61d-g;
Grunwaldzka 5d-f;

Walerego Wróblewskiego 55, 55a;
Marii Skłodowskiej-Curie 31, 33;

Władysława Reymonta 50, 52, 54, 56

19. 09.
sobota

Niepodległości 61h, 63a-c;
Leśna 7, 7a-b;

Wł. Reymonta 38, 40, 42, 44, 46, 48

Termin Budynek, adres

14. 09. 15 r.
poniedziałek

Karola Szymanowskiego 1, 3, 5

15. 09.
wtorek

Karola Szymanowskiego 7, 9;
Władysława Reymonta 14

16. 09.
środa

Władysława Reymonta 16, 18, 20, 22

17. 09.
czwartek

Władysława Reymonta 24, 26, 28

18. 09.
piątek

Władysława Reymonta 30, 32, 34

Termin Budynek, adres

21. 09.
poniedziałek

Władysława Reymonta 2, 4, 36

22. 09.
wtorek

Władysława Reymonta 6, 8, 10

23. 09.
środa

Władysława Reymonta 12;
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3

24. 09.
czwartek

Marii Skłodowskiej-Curie 5, 7, 9

25. 09.
piątek

Marii Skłodowskiej-Curie 11, 13, 15

zapoznaj się z terminem  zachowaj harmonogram  zapoznaj się z terminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem często sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

zawiadamiamy, że odczyty wykonywane będą tylko w godzinach 
popołudniowych, początek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZyTU PODSTAWOWy  
ORAZ JEDEN DODATKOWy.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

 Biuro Rozliczeń EC

W związku z przeprowadzaną wymianą podzielników prosimy o przygotowanie dostępu do grzejników  
w sposób umożliwiający montaż nowych podzielników

T r a w n i k i ,  t o  n i e  k o s z e  n a  ś m i e c i
Nie wyrzucaj resztek jedzenia przez okno,  

nie dokarmiaj ptaków – fundujesz szczurom stołówkę

Harmonogram odczytów podzielników i wodomierzy

Harmonogram WYMIANY podzielników
oraz odczytów podzielników i wodomierzy
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Cena producenta  
już od 1950 zł

- pomnik  
w pełni granitowy!

Nagrobki już od 3 zł dziennie!

S i em i anow i ce  Ś l .  
u l .  P r z y j a ź n i  2 0

tel.: 
32 228-55-32 
667 955 248



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2015

SIEMIANOWICKA szkoła gitary – zapisy 7 
wrzesień, godz. 18.00. Siemianowickie Cen-
trum Kultury, ul. Niepodległości 45. 

Informacja, tel. 501 715 769 

MALOWANIE, tapetowanie, pane-
le, gładzie, 

tel. 32 228-94-44, 609 255 283

EKSPRESOWE tłumaczenie tek-
stów anglojęzycznych, 
  tel. 669 929 707

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

KOMPLEKSOWE remonty łazienek i miesz-
kań, kasetony, projekty, prace dofinansowa-
ne z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 lat 
praktyki,  tel. 506 601 278

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

HyDRAULIKA – elektryka – gaz, 24 h
 tel. 799 066 346

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

ŁAZIENKI – kompleksowe remonty, 
  tel. 514 051 292

PŁyWANIE – nauka, doskonalenie 
stylu dla dzieci i dorosłych,  
 tel. 510 659 037 

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

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

ELEKTRyCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

TV Sat! Regulacje i montaż anten 
satelitarnych,  tel. 604 127 712 

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

NAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel. 603 898 300

TANIE koszenie trawy,  
 tel. 511 993 290 

A.A. GAZ – SERWIS, naprawa, kon-
serwacja i wymiana piecyków ła-
zienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765

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 

A.GAZOWE urządzenia, montaż, na-
prawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264, 32 307-07-07

ANIROX kompleksowe remonty, pro-
jektowanie wnętrz,

tel. 509 297 694, 693 903 903

A.A. WyMIANA instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, tel. 512 482 273

CZySZCZENIE dywanów, wykładzin, tapi-
cerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950, 399 517 229

EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 
  tel. 506 601 278

KUPIĘ dom lub mieszkanie,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż, os. Młodych,  
 tel. 601 456 321

KUPIĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

MIESZKANIE 38 m2  w Centrum Sie-
mianowic oddam za odstępne. 2 poko-
je, kuchnia, łazienka z ubikacją, nowe 
okna, ogrzewanie – kominek,  
 tel. 886 721 027

NA SPRZEDAŻ kawalerka po remon-
cie, przestronna, duża kuchnia, w spo-
kojnej dzielnicy Siemianowic, niski 
czynsz, tel. 607 192 288

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

SPRZEDAM kawalerkę 28 m2 na III 
piętrze przy ul. Niepodległości (Che-
mik). Cena 85.000, do negocjacji,  
 tel. 604 994 275

SPRZEDAM kawalerkę na ul. Poczto-
wej w Michałkowicach, 
 tel. 663 660 923

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
60 m2, piętro 3/10, Michałkowice, ul. 
Wyzwolenia, po remoncie,  
 tel. 692 553 647

SPRZEDAM mieszkanie 50 m2, M3 Mi-
chałkowice – Fabud,  tel. 506 006 056

SPRZEDAM mieszkanie przy Rynku 
Bytkowskim, pow. 71 m2, parter, w bu-
dynku 4-piętrowym,  
 tel. 602 443 726, 605 120 121

SPRZEDAM mieszkanie w Michałko-
wicach na osiedlu Robotniczym 48 m2, 
czwarte piętro, 3 pokoje. 142.000,  
 tel. 32 228 01 07

SPRZEDAM słoneczną kawalerkę 30 
m2 po kapitalnym remoncie, piętro 3/3, 

c.o., niski czynsz, Siemianowice Śl., 
Al. Sportowców,  tel. 730 668 396

SPRZEDAM mieszkanie, Siemiano-
wice, ul. Korfantego, 49 m2, cena do 
uzgodnienia,  tel. 503 095 299

WyNAJMĘ mieszkania 2 i 3 pokoje, 
balkon, zamykany parking, ogródek, 
w nowym budynku,  tel. 602 680 048

ZAMIENIĘ 3-pokojowe, własnościo-
we mieszkanie w Michałkowicach na 
większe,  tel. 512 206 159

ZAMIENIĘ kawalerkę 27 m2 w bloku 
z c.o., w centrum Siemianowic na 2 
lub 3 pokoje, również z c.o. Spłacę za-
dłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 601 456 321

ZAMIENIĘ kawalerkę na III piętrze 
przy ul. Niepodległości (Chemik) na 
większe. Spłacę zadłużenie lub dam 
odstępne,  tel. 604 994 275

PRZyCZEPKA lekka, bagażowa, za-
mykana, papiery. Sprzedam, 
  tel. 507 410 614
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Terminy zajęć zespołów 
i kółek zainteresowań 

w Domu Kultury „Chemik”
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
Nauka obsługi komputera ..............................13.00 – 14.00
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Gimnastyka „TAY-CHI” ..................................16.30 – 18.00

Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)

CZWARTEK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
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)

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

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 
8.00-17.00, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 228-21-46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. K. Szymanowskiego 8, Ponie-
działek-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

WyNAJMĘ pomieszczenia na działal-
ność medyczną, zabiegową w nowej 
przychodni w Siemianowicach – Mi-
chałkowicach,  tel. 602 680 048

SPRZEDAM ogródek działkowy R.O.D.  
„Barbórka”,  tel. 500 128 848

ZAMIENIĘ ogródek „Bażant” na „Jed-
ność”, „Szarotka” lub sprzedam, 
  tel. 606 664 934

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

A.KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

A. KUPIĘ samochód,  tel. 509 954 191

SPRZEDAM garaż,  tel. 600 501 298

SPRZEDAM garaż, ul. Korfantego 
(obok wymiennikowni), cena: 27 tys. zł,  
 tel. 503 095 299

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Przyczyna; 8. Kąt 

prosty po Śląsku; 9. Obraz z cerkwi; 
10. Biesiada; 11. W parze z począt-
kiem; 12. U boku lwa; 13. Jest nim 
rozwiązanie z pól dodatkowo ponu-
merowanych od 1 do ... w naszej krzy-
żówce; 14. Skrzynia murarska; 16. 
Deseczki do krycia dachów; 19. Kino 
w SCK – Parku Tradycji; 20. Lotniarz 
z mitu; 21. Obecna pora roku; 22. Rą-
bane na opał; 23. Jasnoniebieski ka-
mień ozdobny; 28. Cykl obrad; 31. La-
nie łez; 32. Niebieski kwiat polny; 33. 
Zorganizowane działanie; 34. Gwara 
środowiskowa; 35. Dzielnica Siemia-
nowic Śląskich; 36. Pełzak morski; 37. 
Obszar wodny.

PIONOWO: 1. Delikatna roślina; 2. 
Osłona kwiatu; 3. Szaruga; 4. Urlop 
z turnusem; 5. Rozmowa dwóch osób; 
6. Kleczący ptak; 7. Sport na macie; 
14. Pełny zestaw; 15. Nożyce ogrod-
nika; 17. „Chemik”, „Młodych” lub 
„Tuwima”, Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej; 

18. 13-tka na Pętli przy Placu Skar-
gi w Siemianowicach Śląskich; 24. 
Rękojeść, trzonek; 25. Nazwa króla 
w Ugandzie; 26. Proces sądowy; 27. 
Jedno z osiedli mieszkaniowych SSM; 
28. Zły duch; 29. Dren; 30. Ziółko.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 20. 08. 2015 r. na ad-
res: SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 8/2015 lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z informacją 

w temacie wiadomości: Krzyżówka nr 
08/2015 r.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 7/2015 z hasłem: Wakacyjny wypo-
czynek otrzymują: Stanisław DZIER-
GA, ul. Boh. Westerplatte 12; Barba-
ra KRUPANEK, ul. Michałkowicka 23; 
Franciszek PINKOS, ul. K. Szyma-
nowskiego 9. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 

do działu GZM po odbiór nagród. Fun-
datorem nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS”.

Sierżant tłumaczy żołnierzom:
- Siła przyciągania powoduje, że 

wszystkie rzucone w górę przedmioty 
spadają na ziemię.

- A jeśli spadną na wodę - dopytuje 
się jakiś żołnierz?

- To już nie nasza sprawa, tym się 
zajmuje marynarka wojenna.

J K L
Bogaty amerykański turysta specjal-

nie przyjechał do Szkocji, aby zoba-
czyć słynnego potwora z Loch Ness.

- Kiedy zazwyczaj pojawia się po-
twór? - zapytał właściciela miejscowej 
restauracji.

- Zazwyczaj już po piątej szklaneczce...

J K L
Idzie sobie mały kurczak ulicą i pa-

li papierosa. Spotyka go dorosły ko-
gut i mówi:

- Ty, smarkaczu, jak tylko spotkam 
twojego ojca, to mu powiem, że palisz 
papierosy.

- Wiesz co, ja cię olewam. Jestem 
z wylęgarni.

J K L
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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. Jabłka 
umyć, obrać, oczyścić z gniazd nasien-
nych, pokroić na cienkie plastry. Białka po-
solić, ubić na sztywną pianę, delikatnie po-
łączyć z żółtkami i wlać do okrągłego na-
czynia żaroodpornego ze stopionym ma-
słem i jabłkami. Smażyć 3 minuty. Przy-

kryć naczynie i wstawić na 10 minut do 
piekarnika nagrzanego do 170°C. Omlet 
podawać gorący, posypany cukrem pu-
drem lub polany sokiem owocowym. 

Kalafior ze szpinakiem
Składniki: 1 kalafior, 20 dag szpi-

naku, 1/2 szklanki śmietany 18%, 
1/2 pęczka szczypiorku, 2 ząbki czosn-
ku, 2 łyżki soku 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 ugotowa-
ne 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.

Osoby spod tego 
znaku posiłki najbar-
dziej lubią spożywać 
w domu. W przy-

padku mężczyzn, najlepiej przygoto-
wane przez żonę. Raczej niechętnie 
chodzą do restauracji. Zdecydowanie 
dom. Często powodem nieporozumień 
między domownikami jest to, że pod-
czas jedzenia Byki przeglądają prasę.

Owszem. Każdy 
niemal Baran przy-
wiązuje wagę do je-
dzenia. Lubi potrawy 

proste, znane. W restauracjach wybie-
ra raczej kotlet schabowy, aniżeli jakieś 
wymyślne danie. Nie lubi jeść w samot-
ności. Aby posiłek naprawdę mu sma-
kował, potrzebuje towarzystwa.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
są bardzo wybredni 
w jedzeniu. Lubią po-

trawy nowe, mało znane, pochodzą-
ce nierzadko z kuchni innych państw. 
Gust przy tym często im się zmienia. 
Swoją drogą, sami raczej nie lubią 
i nie potrafią smacznie gotować.

Jeżeli urodziłeś się 
pod tym znakiem, nie 
przywiązujesz więk-
szej wagi do tego, co 

jesz. Jedzenie nie jest dla Ciebie ja-
kąś szczególną przyjemnością – jedy-
nie zaspokojeniem głodu. Lubisz po-
trawy słodkie i delikatne.

Każdy Lew lubi do-
bre, starannie przyrzą-
dzone jedzenie. Naj-
lepszy posiłek nie bę-

dzie mu jednak smakował w samotno-
ści. Smakołyki na stole i dobre towa-
rzystwo do dyskusji, to jest to, co oso-
by spod tego znaku lubią najbardziej.

Wagi z jednej stro-
ny lubią bardzo ory-
ginalne i smaczne 
potrawy, z drugiej 

jednak nie przepadają specjalnie za 
gotowaniem. Jeżeli już jednak zdecy-
dują się coś „upichcić”, wychodzi im to 
całkiem, całkiem. 

Osoby spod tego 
znaku nie przywią-
zują specjalnie wiel-
kiej wagi do jedzenia. 
Zważywszy na tem-

po ich życia, Skorpiony są częstymi 
gośćmi barów szybkiej obsługi.

Wśród Strzelców 
bardzo dużo jest lu-
dzi wybrednych, je-
śli chodzi o jedzenie. 
Chętnie jedzą dania, 

serwowane w innych krajach a „zapo-
życzone” w naszej kuchni. Znając ich 
zamiłowanie do podróży, często wra-
cają do miejsc, które w przeszłości od-
wiedzili, również poprzez kuchnię.

Oszczędny, często 
odkładający na „coś” 
Koziorożec, stara się 
żyć skromnie, nie 

wydaje więc wielkich pieniędzy na 
żywność. Jeśli jest w kuchni, trzeba 
mu przyznać jednak – potrafi zrobić 
„coś” z niczego.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
znają się na jedze-
niu. Nieźle gotują, 

a od przesadnego jedzenia chroni je 
(panie) dbałość o figurę. Rzadko więc 
pozwalają sobie na przysmaki.

Większość osób 
spod znaku Ryb lubi 
potrawy mączne, na 
przykład pierogi, klu-

ski, ale i inne. Takie jedzenie przy-
sparza im dobrego nastroju na resz-
tę dnia.

Panny obojga płci 
tego znaku zodiaku 
lubią gotować i są 
gościnne. To zazwy-

czaj naprawdę dobrzy kucharze/ku-
charki. Największą przyjemność spra-
wiają im pochwały, komplementy od 
gości. Nie są przy tym obżartuchami.

Czy jesteś 
smakoszem?
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Zielony Konkurs 2015
Sporo mieliśmy w lipcu pogodnych, nawet upalnych dni. Nie mógł dziwić więc widok mieszkańców wypoczy-

wających na swoich balkonach czy w przydomowych ogródkach – na krzesłach, leżakach, pod parasolami, 
w otoczeniu kwiatów. 

Tak jak przypuszczaliśmy, w waka-
cje przybyło jeszcze ukwieconych bal-
konów. To cieszy, bo nawet jeśli bloki 
są docieplone, pomalowane, to nic tak 
nie doda im uroku, co różnobarwne ro-
śliny, wyłożone i zamocowane na ścia-
nach, parapetach czy balustradach 
balkonów. Późną jesienią, zimą tęskni-
my za takimi właśnie obrazkami.

Ozdobione kwiatami, krzewami bal-
kony to oczywiście satysfakcja dla 
ich właścicieli. Przyjemność, nie obo-
wiązek. To jedno. Drugie. Pielęgnując 
w ten sposób balkon mieszkańcy do-
kładają niejako swoją cegiełkę do te-
go, aby ktoś z zewnątrz – nie mieszka-
jący w osiedlu, mógł powiedzieć: „Jak 
tu ładnie, kolorowo”, „przyjemnie pa-
trzeć”. Nie da się ukryć, właśnie zie-

leń jest jednym z ważniejszych ele-
mentów wpływających na ostateczną 
ocenę konkretnego osiedla, budynku. 
Im więcej takich „zielonych cegiełek”, 
tym mniejsze prawdopodobieństwo, że 
ktoś określi je jako zwyczajne blokowi-
sko. Z życia wzięte...

To samo tyczy się obejść budynków. 
Wyraźnie dostrzegamy, że jest ich co-
raz więcej. Przybywa mieszkańców, 
którzy o otoczenie swojego domu dba-
ją jak o własne mieszkanie. I w tym 
nie ma przesady. Wkładając pieniądze 
w rośliny, poświęcając czas na ich na-
sadzenie, a potem odchwaszczanie, 
przycinanie, podlewanie, poszukując 
kamieni ozdobnych i innych ozdobni-
ków, dają powody do tego, by ich za 
to co najmniej pochwalić.

Nie trzeba specjalnie długo chodzić 
i szukać, by dostrzec zadbane, niewiel-
kie przydomowe ogródki. Przy niemal 
każdej ulicy jest przynajmniej jeden bu-
dynek z obejściem w kwiatach, krze-
wach. Wymieńmy choć kilka adresów: 
Kościelna, Przyjaźni, Walentego Foj-
kisa, Komuny Paryskiej, Hutnicza, 
Krucza, Hermana Wróbla, Jana Stę-
ślickiego, Grunwaldzka, Niepodle-
głości, Karola Szymanowskiego, Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. A i tak pewnie 
nie wymieniając teraz którejś z ulic, mo-
że ktoś poczuje się pokrzywdzony... 

Chapeau bas!
Niekiedy zadbane ogródki kompo-

nują się z ukwieconymi balkonami, jak 
przy ulicy Władysława Reymonta 56. 
Tam solidarnie z jednej strony, wszy-

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 - PROTEZy ZĘBOWE

MICHAŁKOWICE, ul. E. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97w
w
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SKLEP
MOTORyZACyJNy

oferuje w sprzedaży
części oryginalne Motorcraft

oraz zamienniki.
Ceny promocyjne na części

eksploatacyjne i układy
hamulcowe.

CZELADŹ, ul.Będzińska 32
Tel. 32 269-25-68; 508 327 589

AUTO – CZĘŚCI
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMy
dotyczące działu GZM
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scy mieszkańcy klatki, posiadający 
balkon mają na nich zawieszone kwia-
ty, a w dodatku otoczenie pod nimi su-
geruje, że wśród lokatorów są praw-
dziwi miłośnicy zieleni – chapeau bas! 
(wymawiaj szapo ba).

Tacy miłośnicy zieleni, czy po prostu – 
osoby, którym nieobojętne jest otocze-
nie własnego bloku są potrzebni. Gdy 

sami nie mamy, ani czasu, ani 
siły „skubać”, oni nas w pewnym 
sensie w tym wyręczają, wpły-
wając swoją postawą, przez ni-
kogo nie przymuszeni przecież, 
na estetykę domu.

Powtórzmy: Dom to nie tyl-
ko moje mieszkanie, ale i klatka 
schodowa, wejście, elewacje, 
balkony itd., i najbliższe a także 
nieco dalsze otoczenie. Chyba 
wszyscy zgodzimy się, że wy-
gląd miejsca, w jakim najczę-
ściej bywamy jest ważny. Przy-
jemniej się po prostu miesz-
ka, gdy zamiast zachwaszczonej tra-
wy i zdewastowanej elewacji, mija się 
ładne rabaty z kolorowymi kwiatami, 
zgrabnie przycięte krzewy albo barw-
ne pelargonie czy fuksje na balkonach 
wspierające kolorowe dewastacje i na-
dające całości subtelnego smaczku.

Administracje są otwarte na pomy-
sły mieszkańców. Nierzadko przecież 
klombami, jakie mijamy każdego dnia, 

opiekują się dozorcy. To również jest 
element estetyki osiedla, wizerunku 
naszego miasta.

Oby przybywało jak najwięcej takich 
miejsc – balkonów, ogródków. Tere-
nów do zagospodarowania bezpośred-
nio przy większości budynków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
jest jeszcze całkiem, całkiem. A nuż 

ktoś podchwyci temat i praca w ogród-
ku czy przy balkonowych roślinach 
stanie się jego pasją.

Z przyjemnością publikujemy kolej-
ne, co ciekawsze balkony osiedli SSM. 
Dziękujemy za telefon na redakcyj-
ny dyżur mieszkanki Michałkowic, któ-
ra wskazała obejście bloku przy ulicy 
Przyjaźni 34 jako godne uwagi. Po-
twierdzamy – piękne i z pomysłem. 

Uwieczniliśmy, doceniliśmy – poka-
zujemy.

Z kolei Klaudiusz Kowolik – miesz-
kaniec os. „Chemik” napisał:

- Chciałbym do tegorocznego kon-
kursu zgłosić ogródek przydomowy 
przy budynku Wróblewskiego 39A.

Dzięki mozolnej, systematycznej 
i wytrwałej pracy oraz pielęgnacji kwia-

tostanu (szczególnie pną-
czy róż) sąsiada zamieszku-
jącego na parterze tej klat-
ki, po kilku latach od kom-
pletnej dewastacji związa-
nej z rusztowaniami posta-
wionymi podczas robót ter-
momodernizacyjnych, wszy-
scy przechodzący mają zno-
wu wielką przyjemność po-
dziwiać piękne kwiaty, pną-
cza róż i zadbaną zieleń – 
żywopłoty, krzewy i drzewa. 
Już od wiosny piękne kwia-
ty i to często mało spotyka-

nych odmian, cieszą oczy wszystkich 
przechodniów. Jest to istotny również 
element, poprawiający wygląd naszego 
osiedla i absolutnie warty wyróżnienia.

Czekamy na kolejne sygnały od 
mieszkańców – telefoniczne, elektro-
niczne. Obojętnie. Sami też szperamy 
po zakamarkach zasobów spółdziel-
czych w poszukiwaniu tych godnych 
pokazania.  Rafał Grzywocz, pes

Alfonsa Zgrzebnioka 25

Karola Szymanowskiego 4

Przyjaźni 34

Walerego Wróblewskiego 39A

Jedności 1
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Boh. Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie

OFERUJE SPRZEDAŻ DOMÓW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY Ul. GEN. JÓZEFA BEMA 

 W SIEMIANOWICACH ŚlĄSKICH
TEl. 32 609-14-96, 602 672 332

W Krakowie u stóp wieszcza
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