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Osiedle Tuwima: Skwer i siłownia otwarte!
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2000 złotych czeka Najpierw Piknik, potem Święto!

Latem o cieple... 
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K. Szymanowskiego 3

W. Wróblewskiego 49M. Skłodowskiej-Curie 85

M. Skłodowskiej-Curie 85

M. Skłodowskiej-Curie – śmietnik 

2000 złotych czeka

Falco tinnunculus
Pustułka zwyczajna to średniej 

wielkości ptak drapieżny z ro-
dziny sokołowatych. Od pewnego 
czasu zadomowił się w naszych osie-
dlach i z myślą o nim zakłada się spe-
cjalne budki lęgowe na ścianach do-
mów. Przynosi to efekt – pojawiają się 
młode. Ostatnio w os. „Tuwima” kon-
serwator administracji znalazł na sa-
mochodzie tego ptaka. Po oględzinach 
i skonsultowaniu ze specjalistami po-
stanowiono umieścić go w budce lę-
gowej. Pustułka trafiła do niej i oby ży-
ła długo i trzebiła gryzonie oraz stra-
szyła gołębie.  pes

czytaj - str. 3



3MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2016

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.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Jan DuDeK, MarCin KliMCZaK*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
5. września 2016 r. od 16.30 do 17.30
na SWÓJ DYŻur

do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,
tel. 32 609-14-00

Z kolei 3. października 2016 r. dyżurować będą Andrzej Chyliński, Zbigniew Jarosz 
*skład osobowy może ulec zmianie 

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

Nasi „bohaterowie” nie podjęli wy-
zwania i nie zgłosili nam upstrzonych 
przez siebie ścian w zajmowanych 
mieszkaniach. Czyżby zabrakło weny? 
a może w domu odwaga drożeje? Fak-
tem, że nikt nie pokwapił się by nas za-
prosić w celu udokumentowania boho-
mazów w swoim np. stołowym. Szko-
da, bo z przyjemnością byśmy to udo-
kumentowali.

Lipiec, co widać w wykazie znisz-
czeń, zapisze się czarnymi głoskami 
w naszej rubryce. Tylu zniszczeń już 
dawno nie odnotowaliśmy.

Nadal też w Bańgowie jakiś kretyn 
z upodobaniem wyżywa się na mu-
rach. Informujemy jego, jaki i pozosta-
łych sprawców, że Zarząd SSM nie tyl-
ko skrupulatnie liczy straty ponoszo-
ne z tytułu odnawiania ścian, ale i nie 
ustanie w poszukiwaniu pożal się Bo-
że kibiców, czy hmm... „żartownisiów” 
obsmarowujących mury. W przypadku 
ich wykrycia zostaną oni skrupulatnie 
obciążeni wszelkimi kosztami, a te idą 
już w tysiące złotych.

nagrody czekają
Póki co przypominamy, że non stop 

czekają nagrody na tych, którzy sku-
tecznie wskażą sprawców – szczegóły 
czytaj w ramce. Nie jest nam do śmie-
chu, gdy co miesiąc przekazujemy ze-
stawienia o zbędnych zniszczeniach, 
będących właściwie wykazem płatno-
ści do uregulowania, bo przecież na-
prawić 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 pie-
niędzy 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.

2000 złotych czeka
Trzeba mieć nie lada tupet, by nawet korzystając z osłony ciemności ob-

smarować drzwi wejściowe do klatki schodowej. a może to nie tupet, 
lecz świadomość bezkarności? Wszak ileż to mamy zdarzeń, kiedy to nikt 
nic nie widzi i nie słyszy. To zaś to woda na młyn dla „bohaterów” wyżywa-
jących się na ścianach, drzwiach, bramach etc..

ciąg dalszy na str. 4
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Zastanówmy się i zacznijmy reago-
wać widząc, gdy ktoś zabiera się za 
niszczenie.

na osiedlach zanotowano:
„Bańgów”

- Karola Szymanowskiego 3, 9 – bo-
homazy na elewacji,

- Marii Skłodowskiej-Curie 67, 69a, 
85, 89 – gryzmoły na elewacji,

- Marii Skłodowskiej-Curie 65 – ba-
zgroły na drzwiach wejściowych do 
klatki schodowej,

- Marii Skłodowskiej-Curie (garaże) 
– usmarowano ogrodzenie,

- Marii Skłodowskiej-Curie 77 (sta-
nowisko kontenerowe) – „ozdobio-
no” kulfonami.
(Według kosztorysów straty idą już 

w tysiące złotych)

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 9C – zdewasto-

wano zamek w drzwiach na korytarzu,

- leśna 13 – stłuczono jedną z szyb 
w drzwiach wejściowych,

- Wojciecha Korfantego 10a – zde-
wastowano samozamykacz, 

- Wojciecha Korfantego 3a – znisz-
czono zabudowę instalacji interneto-
wej w klatce schodowej.

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 49 – bo-

homazy na elewacji budynku od 
strony garaży i...

- w przejściu niepodległości 64-66.
„Węzłowiec”

- Władysława Łokietka (plac zabaw) 
– zniszczono jedno z urządzeń za-
bawowych – „konika”,

- Władysława Jagiełły 39e – rozbito 
szybę w drzwiach wejściowych,

- Władysława Jagiełły 2a – bazgroły 
na ścianie budynku.

„Centrum”
- ryszarda Gansińca (garaże) 

– zniszczono rynny na garażach.
pes

ciąg dalszy ze str. 3

2000 złotych 
czeka

2000 złotych do wzięcia
Przypominamy, że non stop aktu-

alna jest oferta Zarządu nagradza-
nia kwotą 2000 złotych za skutecz-
ne wskazanie sprawców dewastacji. 
Skuteczne, to znaczy zakończone 
albo wyrokiem sądu, albo ugodą ze 
sprawcą, który zobowiąże się do na-
prawy 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 
piechotą nie chodzi. Jeżeli ktoś za-
mierza przekazać takie informacje, to 
należy składać je pisemnie, bądź te-
lefoniczne w Dziale GZM, 

tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

Budżet Obywatelski 2017
Trzy tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia ogólnomiejskiego głosowania nad projektami złożonymi i zweryfiko-

wanymi w urzędzie Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Wiele z tych propozycji dotyczy bezpo-
średnio osiedli spółdzielczych SSM i potrzeb mieszkańców tam zamieszkałych.

Zweryfikowano i...
W połowie lipca Urząd Miasta opu-

blikował listę projektów obywatelskich 
- wniosków, które pozytywnie przeszły 
etap weryfikacji – dokładnie 59 z 71, ja-
kie wpłynęły. Na tę liczbę składają się 
projekty lokalne, ogólnomiejskie oraz 
wnioski ujęte w Młodzieżowym Budże-
cie Obywatelskim. Projekty dotyczące 
zwartej zabudowy osiedlowej, bądź te-
renów bezpośrednio do nich przylega-
jących zapisano w „lokalnych”. Warto 
dodać, że miasto – podobnie jak w roku 
ubiegłym – podzielono na 18 obszarów.

I tak, na bazie obserwacji własnych 
i tego, z czym stykano się na przykład 
podczas dyżurów Rad Osiedli czy ze-
brań osiedlowych, wśród propozycji 
można dostrzec m.in.:

- W osiedlu „Centrum” (Centrum 
I – według klasyfikacji UM – dop.) re-
mont nawierzchni jezdni ul. Karola 
Świerczewskiego 46-48 oraz wymia-
na nawierzchni parkingu ulicy ryszar-
da Gansińca 5, 6. Druga propozycja 
to „Psi Raj” – wybieg dla psów.

- W osiedlu „Centrum” (Centrum II) 
ujęto m. in. propozycje wymiany na-
wierzchni chodników ul. Komuny Pa-
ryskiej 3-5 i Pawła Śmiłowskiego.

- „Michałkowice” – wymiana na-
wierzchni jezdni i zatoki parkingowej – 
ulica Pocztowa 11-15.

- Osiedle „Fabud” – budowa parkingu 
przy ulicy Wyzwolenia 6-10.

- Osiedle „Robotnicze” to kilka pro-
pozycji: wymiana nawierzchni jezdni – 
ulica Obrońców Warszawy 1-6; ozna-
kowanie pionowe oraz nowe miejsca 
parkingowe w osiedlu; wymiana na-
wierzchni chodnika przy Władysła-
wa Sikorskiego 1, leona Kruczkow-
skiego 10; remont nawierzchni uli-
cy Władysława Sikorskiego i Bole-
sława limanowskiego oraz budowa 
parkingu.

- Osiedle „Bańgów” (Nowy Bańgów) 
– wymiana sieci oświetleniowej przy 
Władysława reymonta 2-12; wymia-
na nawierzchni jezdni i budowa parkin-
gu przy Karola Szymanowskiego 7; 
Strefa Rekreacji i odpoczynku dla ca-
łych rodzin.

- Osiedle „Chemik” – wymiana na-
wierzchni ciągu pieszego wzdłuż Szko-
ły Podstawowej nr 1 (od strony wejścia 
do budynku – dop.).

- Osiedle „Młodych” – budowa par-
kingu przy alei Młodych (wschodnia 
strona wzdłuż garaży n-W).

- Osiedle „Tuwima” (Osiedle Wró-
bla – Korfantego – według klasyfika-
cji UM – dop.) – remont chodnika przy 
ulicy Hermana Wróbla 5 i 6; Rodzin-
na Ścieżka Sprawnościowa w osiedlu 
Wróbla i Korfantego.

- Osiedle „Węzłowiec” – moderniza-
cja boiska przy ulicy Władysława Ja-
giełły 5-7.

Głosowanie odbędzie się od 
5 do 18 września br. za pomocą 
systemu internetowego na stronie  
www.bo.siemianowice.pl  lub trady-
cyjnej karty do głosowania, którą nale-
ży czytelnie wypełnić i podpisać, a na-
stępnie wrzucić do skrzynki w jed-
nym z punktów do głosowania lub wy-
słać na adres Urzędu Miasta do Biura 
Rzecznika Prasowego.

Do Budżetu Obywatelskiego 2017 
wrócimy w następnym wydaniu „MS”.

Tegoroczny – w realizacji
To z kolei, o czym mieszkańcy w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego zdecy-
dowali w zeszłym roku, powstaje na 
naszych oczach właściwie z miesią-
ca na miesiąc. Z ostatnich tygodni tyl-
ko: na przełomie czerwca i lipca zreali-
zowano projekt budowy miejsc parkin-
gowych przy ulicy Powstańców 54a-
-54C wzdłuż muru cmentarnego Pa-
rafii pw. Krzyża Świętego (os. „Cen-
trum”) a 1 sierpnia br. – na drugą 
część wakacji i dalej - oddano do użyt-
ku siłownię na wolnym powietrzu przy 
ulicy Wojciecha Korfantego (osiedle 
„Tuwima”).

Według informacji Jakuba nowa-
ka z Urzędu Miasta, realizacji kolej-



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2016

Latem o cieple... w kaloryferach
Myli się ten kto sądzi, że przygo-

towania do sezonu grzewcze-
go to kwestia ostatnich dwóch, mo-
że trzech tygodni poprzedzających 
„puszczenie” ciepła do mieszkań...

Administracje wszystkich osiedli 
spółdzielczych w zasadzie od zakoń-
czenia jednego sezonu grzewczego, 
muszą myśleć już o kolejnym. W ciągu 

roku wykonywane są stosowne prze-
glądy instalacji i urządzeń centralne-
go ogrzewania w budynkach i na ich 
podstawie podejmowane są konkret-
ne, większe lub mniejsze, kosztowne 
albo mniej kosztowne roboty. I tak by-
wa, że to mieszkańcy wskazują pro-
blem do załatwienia.

Na wielu adresach w ciągu roku zo-
stała uzupełniona lub jeszcze będzie 
izolacja w rozdzielaczach centralnego 
ogrzewania lub na rurach biegnących 
w korytarzach piwnicznych. A to mię-
dzy innymi przy:
- Marii Skłodowskiej-Curie 17, 23, 

25, 31, 43, 45, 57, 59, 71a, B, 89,
- niepodległości 57C, 61,
- Grunwaldzkiej 2B, 5e, 6a,
- Walerego Wróblewskiego 28a, B,
- Władysława Jagiełły 1C, 2C, 11,

- Wyzwolenia 6a,
- Przyjaźni 34,
- Karola Świerczewskiego 50,
- ryszarda Gansińca.

Roboty w ramach przygotowań do 
sezonu grzewczego obejmują też wy-
miany, uzupełnienie, bądź konser-
wację głowic termostatycznych przy 
grzejnikach albo zaworów w klatkach 

schodowych. Przykłady? Taka potrze-
ba pojawiła się między innymi w bu-
dynkach przy:
- Marii Skłodowskiej-Curie 25,
- Władysława reymonta 6, 12, 22, 

32, 36,
- W. Wróblewskiego 45, 53F, 55,
- alfonsa Zgrzebnioka 40,
- leona Kruczkowskiego 4, 6, 8,
- Stawowej 5, 6, 11a.

Na podstawie przeglądów wyszło 
między innymi, że zachodzi koniecz-
ność wymiany zaworów c.o. w rozdzie-
laczach przy:
- M. Skłodowskiej-Curie 9, 37, 79B,
- Władysława reymonta 8, 12, 42, 

44, 48, 52, 54
oraz wymiany zaworów różnicowych 

przy Marii Skłodowskiej-Curie 69a, 
B, 89.

Niekiedy jest konieczność – tak jak 
przy Walerego Wróblewskiego 41e – 
wymiany skorodowanego odcinka po-
ziomu centralnego ogrzewania w piw-
nicy, czy zaworu odcinającego – Wale-
rego Wróblewskiego 55, Brzozowej 
12, albo zaworu regulującego prze-
pływ i ciśnienie – Walerego Wróblew-
skiego 53B. Czasami należy, czym 

prędzej usunąć nieszczelności zawo-
rów podpionowych centralnego ogrze-
wania jak niedawno przy Władysława 
Jagiełły 7a i 9a.

Poza kwestią techniczną, administra-
cje, co jakiś czas, zlecają konserwato-
rom odnowienie pomieszczeń, gdzie 
znajdują się rozdzielacze centralnego 
ogrzewania, węzły c.o. Gdzieniegdzie 
też wymieniane są grzejniki w klatkach 
schodowych. W planach na przykład 
aleja Młodych 3-7 – tu konkretnie 
na parterach. Gdyby spojrzeć na to 
wszystko całościowo: to dziesiątki, ba – 
setki adresów, gdzie było (jest) coś do 
wykonania.

Lato latem – my myślimy o cieple na 
dworze, administracje – muszą myśleć 
też i o cieple... w grzejnikach.

rg

Trudno pytać o przyczynę, po prostu trzeba izolację rury doprowadzić do porządku

nych inwestycji możemy spodzie-
wać się na przełomie III i IV kwar-
tału roku. Do wykonania czekają 
między innymi: miejsca parkingowe 
przy ulicy ZHP 10-11 (osiedle „Mło-
dych) – wzdłuż ogrodzenia szko-
ły, parking – jego poszerzenie – 
i droga pożarowa w rejonie budyn-
ków przy Władysława Jagiełły 25-
27 (osiedle „Węzłowiec”) oraz chod-
nik przy ulicy Kolejowej 2 (osiedle 
„Centrum”) – remont wraz z posze-
rzeniem.

W pierwszej połowie sierpnia br. po-
znamy firmę, która wykona Ogród Spo-

łeczny na Węzłowcu pomiędzy bloka-
mi przy ul. Jagiełły 27 i 33. 

Wykonawca wymieni między innymi 
nawierzchnię na terenie ogrodu, oto-
czy go niskim ogrodzeniem, posta-
wi domek na narzędzia, a także zaj-

mie się montażem pojemników na wo-
dę deszczową oraz dostarczy całe po-
trzebne wyposażenie. Sami mieszkań-
cy będą mogli brać udział w wykoń-
czeniu ogrodu. Po wyborze wykonaw-
cy mieszkańcy wraz urzędnikami usta-
lą termin otwarcia ogrodu. 

 rg

rozwiązania:
Trzech synów 

Zapisując 36 w postaci iloczynu trzech liczb, 
tylko w jednym przypadku mamy sytuację, że su-
my tych liczb są takie same i równe 13 (1, 6, 6 lub 
2, 2, 9). I z taką sytuacją właśnie spotkał się pan 
„A”, gdyż nie umiał odpowiedzieć, ile lat mają sy-

nowie pana „B”. Podpowiedź pana „B”, że istnie-
je syn najstarszy, pozwoliła już panu „A” określić 
prawidłowo wiek synów pana „B” (2, 2, 9).

Wypadek 
Chirurgiem była matka.

rebus jednowyrzaowy
Zarząd

Budżet… 2017
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Osiedle Tuwima: Skwer i siłownia otwarte!
Kolejny wspólny projekt Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz urzędu Miasta oddany do użytku! Od 

1 sierpnia br. mieszkańcy „Tuwima” i okolicznych osiedli mogą wypoczywać na skwerku i korzystać z urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej. Obie inwestycje wpisują się w kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 9-10, na który obok wymienionych, składa się też boisko wielofunkcyjne...

Siłownia – Miasto,  
skwer – Spółdzielnia

Siłownię na wolnym powietrzu oraz 
skwer wypoczynkowy uroczystym prze-
cięciem wstęg otwierali: rafał Piech – 
prezydent miasta, adam Cebula – prze-
wodniczący Rady Miasta oraz Zbigniew 
lekston – prezes Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. O reali-
zacji projektu siłowni zewnętrz-
nej w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2016 mówił Ra-
fał Piech: – To nie wizja pre-
zydenta a propozycja miesz-
kańców tego osiedla. Po czym 
dodał: - Wspólnie podejmuje-
my wysiłki, aby nam się do-
brze w naszym mieście miesz-
kało, by tych atrakcji było co-
raz więcej. Dziękuję – na rę-
ce prezesa - Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za 
współpracę. Niech ta siłownia 
oraz skwer będą dobrze służyły wszyst-
kim mieszkańcom – podkreślał prezy-
dent Siemianowic Śląskich.

Zbigniew lekston natomiast po-
dziękował mieszkańcom za poparcie 
projektu obywatelskiego, jaki wyszedł 
ze strony Rady Osiedla im. Juliana Tu-
wima (projekt siłowni na wolnym po-
wietrzu w imieniu RO złożyła renata 
Soduś – przyp. red.), po czym stwier-
dził: – Można powiedzieć, że skwer 
powstał w ramach programu – hasła: 
„Dla każdego coś miłego”. Mamy w na-
szej Spółdzielni 30 placów zabaw, jest 
6 nowoczesnych boisk wielofunkcyj-
nych oraz coraz więcej terenów wypo-
czynkowych dla osób starszych. Po-
wstają one dzięki wzorowej współpra-
cy z Urzędem Miasta. Liczymy, że in-
westycje przy ulicy W. Korfantego nie 
są ostatnimi przedsięwzięciami – wy-
raził nadzieję Prezes SSM. – Życzy-
my przyjemnego korzystania – kończył 
swoją wypowiedź.
Oględziny, pierwsze komentarze...
Od razu po „oficjałce” ruszono do 

urządzeń zabawowych i oglądania 
wodnej kaskady, będącej największą 
atrakcją skweru wypoczynkowego. – 
Jak dla mnie to wszystko super. Ja 
na pewno będę tu zaglądać. Cieszę 
się z siłowni, bo jestem aktywna, jeż-
dżę na rowerze. Patrzyłam od począt-
ku, jak to wszystko „rosło”. Niektórzy 

mieszkańcy są niezadowoleni, bo „be-
ton im tu dali”, ale zdecydowana więk-
szość – jak rozmawiam – jest zadowo-
lona. A pamiętam jeszcze czasy za-
nim to osiedle powstało, jak były tu po-
la... Zmiany muszą być, by nam się le-
piej tutaj mieszkało. Myślę, że fajnym 
pomysłem byłoby również stworze-

nie gdzieś w pobliżu takiego miejsca 
jak na „Rzęsie” do grillowania. Cho-
dzi się tam aż z „Tuwima” a tak byłoby 
jak znalazł dla kogoś, kto mieszka tu 
a nie ma ogródka – powiedziała Wan-
da Krawczyk, mieszkanka osiedla.

Na otwarciu inwestycji był również 
pan Tadeusz z osiedla „Młodych”: - 
U nas w osiedlu z siłowni korzysta bar-
dzo dużo pań. Babcie koło 70-tki cho-
dzą i się nie wstydzą. Mija ten wstyd. 
Tu też tak będzie. Na początku, urzą-
dzenia siłowni będą oblegane przez 
dzieci, ale z czasem się to zmieni 
i przejmą je starsi – powiedział.

Teraz i my mamy…
- Na pewno było to potrzebne, bo in-

ne osiedla są ładnie zagospodarowa-
ne. Zazdrościliśmy mieszkańcom osie-
dli „Młodych” i „Chemik” takich miejsc. 
Teraz już takie mamy. Widzi się to, 
jak chętnie korzysta się z boisk, pla-
ców zabaw, siłowni. W naszym osie-
dlu drzew mamy dużo, ale przydałyby 
się jeszcze jakieś kwiaty, klombiki. Po 
prostu upiększyć jeszcze to otoczenie 
– stwierdziła pani Zofia zamieszkała 
przy Wojciecha Korfantego.

- Piękna sprawa, nie ma o czym ga-
dać. Już samo boisko było super. To by-
ło nam potrzebne. Na osiedlu „Młodych” 
mają, teraz my mamy. Niektórzy ze „Sta-
rego Tuwima” trochę narzekają, że oni 
tam niewiele mają, a my tu wszystko. 

Z siłowni na pewno będą korzystały pa-
nie. Ze skweru – tu w osiedlu jest dużo 
młodych małżeństw z dziećmi – na pew-
no będą korzystały mamy z dzieciakami. 
Będą ich miały na oku. Jest boisko, si-
łownia, skwer. Fajnie byłoby, gdyby jesz-
cze został ten ToiToi, bo dzieci, czy na-
wet dorośli nie mają gdzie sikać – oce-

niał eugeniusz Dubiel, miesz-
kaniec osiedla.

5-letnia Kinga Chmara 
z kolei powiedziała, że siłow-
nia jest ładna, a skwer wręcz 
piękny: - Mama mnie tu za-
brała i jestem szczęśliwa. 
Bardzo mi się to wszystko 
podoba. Fajne są te zabawki, 
ładne. Piękny jest ten spływ 
wody do tej niebieskiej wan-
ny. Chcę tu też przyjść wie-
czorem zobaczyć, jak to bę-
dzie wyglądało. Wrzuciłam 
do wody 5 groszy na szczę-

ście – opowiadała zadowolona.
By się szczęściło...

W wypowiedziach mieszkańców nie-
kiedy przewijały się pewne obawy o to, 
czy siłownia i skwer nie będą dewa-
stowane. Pojawiła się nawet sugestia 
o gospodarzu terenu.

- Bardzo dobrze, że to zrobiliście. 
Przydałyby się jednak jeszcze ławecz-
ki w cieniu. Fajne miejsce, żeby tylko 
to szanowali. Nie wiadomo, co się wie-
czorami będzie tu działo. Z młodzie-
żą jest różnie – zauważyła pani Jani-
na, która przyszła na otwarcie ze swo-
im wnukiem.

- To bardzo trafna inwestycja, i dla 
młodzieży, i dla starszych. Oceniam ją 
pozytywnie. Z siłowni będę korzystał – 
jak najbardziej. Sport to zdrowie. Oby 
nam mieszkańcom to jak najdłużej słu-
żyło – stwierdził Piotr Gamza, miesz-
kaniec osiedla.

- Widzę jak do fontanny ludzie wrzu-
cają pieniądze na szczęście. Oby tej 
fontannie i w ogóle – skwerowi i si-
łowni się szczęściło. I nie mówię te-
go ot tak sobie. Bardzo byłaby szko-
da, jak zaczęłyby się tutaj dewasta-
cje, kradzieże roślin. Administracja do-
brze wie w czym problem. Może przy-
dałby się tu taki gospodarz. Może na-
wet ten sam, który opiekuje się bo-
iskiem? Mógłby mieć oko też na siłow-

ciąg dalszy na str. 9
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nię i skwer? Trzymam kciuki za długo-
wieczność tego miejsca – stwierdziła 
Marzena Kuty.

Coraz lepiej, różnica piorunująca…
Swoją oceną podzieliła się też Bar-

bara Musiał, mieszkanka osiedla: - 
Jak tak patrzę na te inwestycje Spół-
dzielni i Miasta, to z roku na rok są co-
raz doskonalsze. To znaczy lepszej ja-
kości, bardziej pomysłowe i coraz traf-
niejsze. Gdzieniegdzie są miejsca do 
zabaw na żwirku – tu sztuczna na-
wierzchnia. Gdzie indziej nie ma po-
idełek – tu poidełko jest. Jest też już 
tu oświetlenie, czego nie ma, 
z tego co kojarzę, na odda-
nych całkiem niedawno prze-
cież podobnych inwestycjach 
w osiedlach „Młodych” i „Wę-
złowiec”. Tu chyba wycho-
dzi już pewne doświadczenie. 
Brane są też pod uwagę su-
gestie mieszkańców. Widać – 
nie da się ukryć – też i więk-
sze pieniądze – oceniła.

- Bardzo pozytywnie oce-
niam te inwestycje. To dziec-
ko nas tu dziś przyprowadzi-
ło. Od rano mówiła, że chce 
iść do fontanny i siłowni. Szczerze po-
wiedziawszy, nie spodziewałam się, że 
będzie to tak wyglądać. Z siłowni bę-
dę chciała korzystać. Fajnie, bo blisko. 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa w porównaniu z innymi spół-
dzielniami mocno się wyróżnia – po-
zytywnie. Nie tylko jeśli chodzi o bloki, 
ale i otoczeniem budynków. W porów-
naniu z osiedlem „Tuwima” sprzed 10 
lat, różnica jest piorunująca – mówiła 
Jolanta Spałek, mieszkanka osiedla.

- No jest pięknie, naprawdę. Spół-
dzielnię i Miasto trzeba za to pochwalić. 
Jest nam w tych osiedlach coraz lepiej. 
A tutaj jedynie co by się przydało to ubi-
kacja – jakiś ToiToi, ale w dyskretnym 
miejscu i nie w jaskrawym, drażniącym 
kolorze niebieskim – stwierdziła pani 
Bunio, mieszkanka „Tuwima”.

Janina Mateja z kolei, mieszkająca 
w Katowicach, „na Gwiazdach” a przy-
jeżdżająca na osiedle „Tuwima” opie-
kować się wnukami oceniła, że siłow-
nia jest tutaj lepsza niż u niej: – U nas 
jest żwir, można się szybko ubrudzić. 
A tu jest kostka i drewno pod urządze-
niami. Siłownia ta jest większa. Ta fon-
tanna też bardzo mi się podoba. Fajnie 
tu, dzieci mają radochę.

- Nie sikać psami…
- Chciałabym by było to szanowane, 

ale... daleko szukać – niech Pan spoj-

rzy – nie mają kaj łazić z tymi psami ino 
na nowy skwer – zwróciła uwagę zde-
gustowana mieszkanka z ulicy Wojcie-
cha Korfantego akurat w momencie 
załatwiania się pieska na... róże. – Już 
tu wchodzą z psami siadać na ławki. Za 
chwilę kolejny pies podniesie łapkę i na-

robi. Powinna być tu jakaś informacja, 
tablica z napisem, nawet pół żartem: 

„Nie sikać psami”. Jest tyle jeszcze traw-
ników dookoła, nie mówiąc już o Lasku 
Bytkowskim – mówiła poirytowana.

Od projektów do realizacji
Po oddanym do użytku w sierpniu 

2010 roku boisku wielofunkcyjnym 
w rejonie budynku przy Wojciecha 
Korfantego 10, przyszła pora na za-
gospodarowanie sąsiadującego z nim, 
dużego trawnika – poniżej skarpy. Kie-
dy okazało się w zeszłym roku, że 
w głosowaniu w ramach Budżetu Oby-
watelskiego najwięcej głosów otrzymał 
projekt obywatelski, w którym zawarto 
pomysł siłowni na wolnym powietrzu 
stało się jasne, że w tej części osie-
dla „Tuwima” znów będą duże zmiany.

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zdecydowała, że równo-
cześnie – wzorem choćby inwestycji 
z osiedla „Młodych” (boisko – Miasto, 
skwer – Spółdzielnia – dop. red.) – po-
wstanie również tutaj niewielki skwer 
wypoczynkowy dla mieszkańców. 

I tak, od drugiej połowy czerwca, 
przez cały lipiec stopniowo realizowa-
no obie te inwestycje. Mieszkańcy mieli 
okazję podpatrywać na bieżąco postę-
py prac, bowiem jeden z głównych osie-
dlowych traktów pieszych niejako prze-
cina oba obiekty, więc mimochodem, 
wracający z pracy, garażu czy sklepów, 
widzieli wszystko „jak na dłoni”.

Skwer niewielki, ale urokliwy
Główną atrakcją skweru, przyciąga-

jącą uwagę, jest pięciostopniowa ka-
skada wodna. W stopniach wycięto 
„zęby” od trzech na pierwszym do 13 
na piątym, których zadaniem jest roz-
bicie spływającego strumienia wody. 
Na szczycie kaskady osadzono wielkie 
granitowe bloki. Wokół niej mamy licz-
ne głazy. Nasadzono kilkaset róż i wy-
sypano korę, są też berberysy, tawu-
ły i trawy ozdobne. Zamontowano też 
dziewięć ławek. Nawierzchnię skweru 
wyłożono kostką ozdobną. Wieczorem 
kaskada jest podświetlana.

Dołączyła do bliźniaków
Siłownia na wolnym powie-

trzu w osiedlu „Tuwima” jest 
trzecią tego typu w tej czę-
ści miasta. Dwie pierwsze od-
dano do użytku w maju ze-
szłego roku – jednocześnie 
w osiedlach „Młodych” oraz 
„Węzłowiec” (pierwsze tego 
typu obiekty sportowo-rekre-
acyjne w Bytkowie). Tu także 
do dyspozycji mieszkańców 
– na wybrukowanym i oto-
czonym niskim ogrodzeniem 
z furtką placu – jest w sumie 

kilkanaście urządzeń do ćwiczeń (dwa 
w jednym). Wśród nich: „piechur”, ro-
werek, jeździec konny, prostownik ple-
ców, „wioślarz”, „narciarz”, krzesełko 
do podnoszenia masy ciała – wyciąg 
górny, krzesełko do wyciskania, nar-
ty – biegówki czy orbitrek eliptyczny. 
Każde z urządzeń opatrzone jest in-
strukcją obsługi. Po ćwiczeniach moż-
na skorzystać z zamontowanego przy 
furtce (sympatycznego) poidełka z wo-
dą pitną, udostępnionego przez Wodo-
ciągi Siemianowickie Aqua Sprint.

My dodajmy, że w króciutkiej uroczy-
stości otwarcia wzięli udział licznie ze-
brani – często z dziećmi – mieszkań-
cy osiedla „Tuwima” i nie tylko, a także 
przedstawiciele władz miasta, człon-
kowie Zarządu SSM, członkowie Rad 
Osiedli SSM, kierownicy administracji.

W oku...
Teren rekreacyjno-wypoczynko-

wy objęty został systemem monito-
rującym. Są też zamontowane lampy 
oświetleniowe. To pozwala mieć na-
dzieję, że będzie to wystarczająco do-
bre zabezpieczenie przed działania-
mi potencjalnych wandali albo zło-
dziei. Oczywiście bardzo ważna, ba 
nieodzowna, jest czujność mieszkań-
ców, użytkowników i natychmiastowa 
reakcja gdy...

H Rafał Grzywocz, pes

Osiedle Tuwima:  
Skwer i siłownia 

otwarte!

ciąg dalszy ze str. 6
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W lipcu były nawałnice, są więc 
i w osiedlach SSM ich odno-

towane przez administracje skutki...
Wichury, gwałtowne ulewy powo-

dują straty o różnej wielkości i różnej 
wartości – często trudno niewymierne. 
Tak jest w przypadku rosnących, cza-
sem od początku istnienia osiedli wie-

loletnich drzew, tak też bywa, kiedy 
na przykład – na nasze nieszczęście 
– woda dostanie się do komórek piw-
nicznych i zaleje (zniszczy) niby „kla-
mory” a w naszej ocenie rzeczy jed-
nak (prędzej czy później) potrzebne 
i to nieważne, że najczęściej kończą-
ce swój żywot w śmietnikach.

Bolą z pewnością ściany, sufity 
mieszkań, klatek schodowych do od-
malowania.

Osiedlowe administracje w ostatnich 
tygodniach odebrały w sumie wiele 
zgłoszeń dotyczących połamanych 
drzew, ułamanych konarów. Pojawiły 
się też sygnał o przeciekach z dachów 
do mieszkań i klatek schodowych, czy 
też informacje o częściowo zalanych 
piwnicach.

Wiatr przetrzebił...
Połamane drzewa lub ułamane du-

że konary zastano między innymi przy:
- Okrężnej 1,
- Wojciecha Korfantego 2, 10,
- alfonsa Zgrzebnioka 41,
- Grunwaldzkiej 18,
- Władysława Jagiełły 39,

- Obrońców Warszawy 1-3, 9,
- Jana Pawła ii 21,
- Bohaterów Westerplatte 12,
- Władysława reymonta 20, (skarpa), 

- Karola Szymanowskiego 7,
- Marii Skłodowskiej-Curie 69-75,
- Marii Skłodowskiej Curie 77 przy 

placu zabaw.
a deszczówka...

Przecieki z dachów, w tym przez ko-
miny oraz z przyczyny nieskuteczne-
go odbioru „deszczówki” przez rury 
spustowe odnotowano między inny-
mi przy:
- Władysława Jagiełły 37C,
- Jana Polaczka 4,

- Walerego Wróblewskiego 26C,
- Wojciecha Korfantego 2C, 6a, 10,
- Władysława Sikorskiego 4D,
- Marii Skłodowskiej-Curie 63, 69B,
- Władysława reymonta 18,
- niepodległości 30,
- niepodległości (pawilon usługowo-

-handlowy).

Zalało też niektóre piwnice – między 
innymi przy:

- alei Młodych 10,
- Komuny Paryskiej 13,
- Jedności 1,
- Karola Świerczewskiego 48, 50,
- ryszarda Gansińca 2-4.

Woda na ulicy stała przy niepodle-
głości 57-59 – wynikła potrzeba pilne-
go udrożnienia feralnej studzienki ka-
nalizacyjnej.

Wyszło więc...
Jak ktoś słusznie zauważył – lipcowe 

nawałnice w zasadzie pokazały, gdzie 
przy (na) budynkach rzeczywiście jest 
problem – jaki i jak duży. Do rozwią-
zania „na teraz” – czym zresztą ADM-
-y zajęły się niezwłocznie albo do za-
planowania w nieodległej przyszłości. 

Niestety, bywają sytuacje, że cho-
dzi już nie tylko o uzupełnienie pa-
py termozgrzewalnej na dachu czy 
doszczelnienie okienka piwnicznego. 
Problem leży niekiedy głęboko pod 
ziemią. A z tym zdecydowanie więcej 
„zabawy”. Bywa, że nie „na już”.

rg

Pogoda  
broi

alfonsa Zgrzebnioka 41 Marii Skłodowskiej-Curie 73-75

Marii Skłodowskiej-Curie 77  
– plac zabaw

os. Tuwima wyrwane drzewo z korzeniami i zapadnięta kostka przy studzience kanalizacyjnej – ul. Korfantego 9
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W wakacje jak znalazł
Przerwa od szkoły to dobra oka-

zja do zapisania się na jakieś zajęcia. 
Sporo opiekunów decyduje się zapi-
sać swoje pociechy na darmowe tre-
ningi, odbywające się raz w tygodniu 
na czterech boiskach wielofunkcyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Tak zrobiła w lipcu Katarzy-
na Szojda, posyłając na zajęcia swo-
jego syna Filipa: - W tym roku mój 
syn kończy 7 lat. Śledziłam te zaję-
cia już od dłuższego czasu, przeczyta-
łam o nich w gazecie. Czeka-
łam tylko aż syn osiągnie od-
powiedni wiek. I w końcu się 
doczekałam. Zdecydowałam 
się, dlatego gdyż zdaję sobie 
sprawę, że w tym wieku po-
trzeba dużo ruchu. Są waka-
cje, chcę go też nieco odcią-
gnąć od bajek, by miał, i tro-
chę ruchu, i trochę świeże-
go powietrza – tłumaczy ma-
ma Filipa i dodaje: - Zobaczy-
my, czy mu się spodoba. My-
ślę też o innych sportach, na 
przykład tenisie.

Z kolei mama 5-letniego Michała, 
przyglądająca się z boku raz po raz 
zajęciom na boisku w osiedlu „Tuwi-
ma” powiedziała, że czeka, kiedy jej 
syn będzie mógł przyjść na trenin-
gi: – Jestem jak najbardziej 
za tym, by miał ruch. Teraz 
czasami wychodzę z nim na 
trawnik za domem i trochę 
kopiemy. Czasami robi to tata 
– podajemy sobie, strzela. Na 
pewno jak będzie tylko okazja 
to go tu wpiszę – zapewnia.

O rosnącej w wakacje fre-
kwencji mówi trener Dariusz 
rzeźniczek: - Rzeczywiście 
nie ma teraz treningu, bym 
nie dopisał kogoś do listy 
uczestników. Widzę, że nie-
jednokrotnie są to dzieci, któ-
re przychodzą tutaj tylko na 
czas wakacji. Będąc u dziad-
ków na wakacjach między in-
nymi poprzez treningi piłkar-
skie spędzają wolny czas. 
Czasem żałują, że tak krót-
ko, bo u nich w miastach ta-
kich zajęć nie ma, a chętnie by w nich 
uczestniczyli – zauważa.

Jak zapewnia trener, nie ma się czego 
obawiać przed zapisaniem dziecka na 

treningi. Opiekunowie czasami wyrażają 
swoje obawy, czy syn (córka) sobie po-
radzi, jak odnajdzie się w grupie rówie-
śników już dłuższy czas z sobą ćwiczą-

cych i znających się, a także dopytują 
o to, czy treningi nie będą zbyt męczą-
ce. – Myślę, że nie ma się czego bać. 
My staramy się każdego wprowadzić 
w grupę, środowisko drużyny. Dążymy 

do tego, by był zaakceptowany. Nawet 
jak ktoś odstaje fizycznie albo umiejęt-

nościami od reszty, staramy się pokazy-
wać jak należy dane ćwiczenia popraw-
nie wykonać, nawet parę razy, dopin-
gujemy. Niektórzy robią postępy z tygo-
dnia na tydzień. Inni łapią dopiero po pół 
roku. To fantastyczny widok, jak po ro-
ku chodzenia na treningi chłopak prze-
łamuje się, strzela świetną bramkę i bie-
gnie z radością przez pół boiska. Często 
dzieciaki z mniejszymi umiejętnościami, 
mimo wszystko potrafią braki nadrobić 
sercem do gry... To widać i to cieszy – 
relacjonuje Dariusz Rzeźniczek.

Na każdym treningu prowadzący za-
jęcia i dzieci mają do dyspozycji pił-
ki, drabinki szkoleniowe, znaczniki. 
W zasadzie więc, nie ma potrzeby, 
aby dziecko musiało przynosić z so-
bą swoją piłkę. Jedynie co potrzeba, 

to obuwie odpowiednie do 
gry na sztucznej nawierzch-
ni. Jak mówią trenerzy, do-
brze sprawdzają się bu-
ty, tzw. „żwirówki”. W przeci-
wieństwie do „halówek” – nie 
ślizgają się na wilgotnej po 
deszczu nawierzchni boiska. 
Podczas upałów dobrze było-
by zaopatrzyć dziecko w na-
pój chłodzący. Trenerzy co 
jakiś czas robią kilkuminuto-
we przerwy w zajęciach na 
uzupełnienie płynów.

A jak podoba się dzieciom 
na zajęciach? Zapytaliśmy kilku.

- Fajnie się gra. Najtrudniejsze na trenin-
gach są te przekładki nogami wykonywa-
ne na drabince, a najlepiej wychodzą mi 
podania. Chciałbym nauczyć się jeszcze 

mocno strzelać. Chodzę tu już 
może z rok – mówi adam Win-
kler z osiedla „Tuwima”. – Ja 
chciałbym się nauczyć bronić. 
Podobają mi się te treningi – po-
wiedział krótko Michał Słomia-
ny. – Dobrze mi idzie. Dziś na 
przykład strzeliłem bramkę. Na 
treningach najbardziej lubię ćwi-
czenia na drabinkach. Chciał-
bym też nauczyć się lepiej strze-
lać – tak idealnie – stwierdził 
Oskar Sorbian.

Zapisy? Otwarte
Wciąż można zapisywać 

dzieci na treningi. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowiednią 
deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać 
jednak o sztywno ustalonym 

przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjo-
nują dwie grupy - 7-9 i 10-12 lat).

Być jak ronaldo, lewandowski

Trenują,  
bo chcą

Jedni traktują je jako obowiązkowy punkt każdego tygodnia, niezależ-
nie, czy jest rok szkolny, czy są wakacje. inni zaglądają od czasu do 

czasu. Pozostali – przychodzą tylko w okresie wakacyjnym, nierzadko bę-
dąc w naszym mieście u dziadków, albo innych krewnych. Darmowe zaję-
cia piłkarskie dla dzieci, zorganizowane przez SSM wciąż przyciągają no-
wych uczestników...

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

- boisko wielofunkcyjne w Bańgowie
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Trzymajmy kciuki                                    Trzymajmy kciuki

Bytkowianka drugi raz na Olimpiadzie!
Jest za kogo mocniej trzymać kciuki podczas trwających właśnie igrzysk Olimpijskich w rio de Janeiro. 

19 sierpnia br., agnieszka Dygacz wystartuje w chodzie sportowym na 20 kilometrów. Dla chodziar-
ki z „Węzłowca” to drugie – po londynie cztery lata temu – podejście olimpijskie...

Minimum olimpijskie, 
przygotowania, oczekiwania...

- Przygotowania do olimpijskiego 
startu – podkreśla agnieszka Dygacz 
– trwają właściwie przez całą karie-
rę sportową. Każdy wykonany trening 
przybliżał mnie do miejsca, w którym 
obecnie się znajduję – mówi wielokrot-
na Mistrzyni Polski w chodzie sporto-
wym na 20 km.

Minimum olimpijskie wypełniła (wy-
chodziła) podczas majowych zawodów 
w niemieckim Naumburgu. Rezultat, jaki 
osiągnęła – 1:30:27 dał jej zwycięstwo 
i kwalifikację olimpijską. Był to czas o bli-
sko minutę lepszy od tego, jaki miała 
podczas Igrzysk Olimpijskich w Londy-
nie w 2012 roku (1:31:28 – przyp. red.), 
co było dla niej wówczas drugim wyni-
kiem w karierze i dało niezłą, 23. lokatę 
w zawodach. To pozwala realistycznie 
patrzeć na dobry start w Rio...

– W tym sezonie startowałam do-
tychczas tylko trzy razy. Pierwszy start 
był tzw. przetarciem, w drugim uzy-
skałam minimum, a trzeci był trenin-
gowym. Dopiero po Olimpiadzie pla-
nuję startować częściej. Mogę powie-
dzieć – podsumowując te trzy starty – 
że były one udane, ponieważ wywal-
czyłam kwalifikację na Igrzyska Olim-
pijskie a to było priorytetem – tłuma-
czy olimpijska.

Jak wyglądały przedolimpijskie przy-
gotowania Agnieszki Dygacz? Przed 
Rio, najpierw Lombardia – północne 
Włochy, potem Polska: - I tak ostat-
nie tygodnie przed Igrzyskami, do koń-
ca lipca, spędziłam na zgrupowaniu 
wysokogórskim w Livigno. Po dwóch 
dniach pobytu w domu, pojechałam do 
Spały, aby tam wykonać ostatnie moc-
ne treningi – relacjonuje.

Kibicujemy wszystkim polskim spor-
towcom, jacy pojawiają się dzień po 
dniu na starcie. A tylko smaczku do te-
go wszystkiego dodaje fakt, że w Igrzy-
skach Olimpijskich weźmie udział sym-
patyczna chodziarka z Bytkowa. Cze-
go możemy się po niej spodziewać? – 
Zapewne dam z siebie wszystko, a ja-
kie przyniesie to miejsce, zobaczymy – 
mówi skromnie Dygacz.

Chód – przez przypadek...
Warto przy okazji przypomnieć, jak 

rozwinęła się kariera Agnieszki Dy-
gacz. Szerzej pisaliśmy o niej w „Mo-

jej Spółdzielni” dokładnie cztery lata 
temu, prezentując sylwetkę wówczas 
„świeżo upieczonej” olimpijki.

Prosto – niczym po płaskiej trasie 
chodziarskiej – nie było. - Tak napraw-
dę był to przypadek. Zawsze uprawia-
łam jakieś dyscypliny sportu: biega-
łam, pływałam, grałam w tenisa. Po 
siedemnastym roku życia zaczęłam 
biegać tak dla siebie, by poprawić for-
mę, a nawet schudnąć. Dowiedziałam 
się, że w WPKiW (dziś Park Śląski – 
przyp. red.) odbywają się zawody bie-
gowe. Tam też poznałam Michała Pa-
wusza, który trenował w AZS Katowi-
ce i namówił mnie, bym o uprawianiu 
sportu pomyślała na poważnie. Wyda-
wało mi się, że przecież 17 lat, to chy-
ba już trochę za późno, że trzeba by-
ło wcześniej o tym myśleć. Aczkolwiek 
okazało się, że jednak nie. Wspomnia-
ny kolega zaprowadził mnie na sta-
dion. Pracował tam trener Szymon 
Wdowiak i zaproponował w pewnym 
momencie, bym przeszła się po sta-
dionie. I tak chodzę do dzisiaj – wspo-
mina olimpijka.

Pierwsze sukcesy nie przyszły od ra-
zu: - Na początku miałam problemy 
z techniką. Podczas zawodów sędziowie 
bardzo często zdejmowali mnie z trasy. 
Trenowałam długo sama. Nauczyłam 
się źle chodzić. Ciężko pracowałam nad 
wyeliminowaniem złych nawyków. A gdy 
już to osiągnęłam, wkrótce przyszły suk-
cesy, mistrzostwo Polski juniorów i dalej 
już w seniorach, tytuły Mistrzyni Polski, 
wreszcie Igrzyska Olimpijskie, tak w du-
żym skrócie – relacjonuje.

Dygacz 11. w historii!
Choć olimpijczyków związanych 

z Siemianowicami Śląskimi – urodzo-
nych, mieszkających lub występują-
cych w tutejszych klubach sportowych 
- mieliśmy w historii kilkudziesięciu, tyl-

ko wąskiej grupie z nich udało się za-
kwalifikować na Igrzyska Olimpijskie 
co najmniej dwa razy.

Agnieszka Dygacz jest najprawdo-
podobniej jedenastym siemianowic-
kim sportowcem, któremu udała się ta 
sztuka – pierwszym lekkoatlet(k)ą! 

Wcześniej byli to, w kolejności chro-
nologicznej: Hilary Skarżyński (hoke-
ista na lodzie, trzykrotny olimpijczyk – 
Sankt Moritz 1948, Oslo 1952, Corti-
na d’Ampezzo 1956), Henryk Bromo-
wicz (hokeista na lodzie, trzykrotny 
olimpijczyk - Sankt Moritz 1948, Oslo 
1952, Cortina d’Ampezzo 1956), na-
talia Kot-Wala (gimnastyczka – Mel-
bourne 1956 – brązowy medal, Rzym 
1960), Zygmunt Maszczyk (piłkarz, 
Monachium 1972 – złoty medal, Mont-
real 1976 – srebrny medal), Zbigniew 
Kaczmarek (sztangista, trzykrotny 
olimpijczyk – Monachium 1972 – brą-
zowy medal, Montreal 1976, Moskwa 
1980), Grzegorz Cziura (sztangista, 
Monachium 1972, Montreal 1976 – 
srebrny medal), Witold Ziaja (hoke-
ista na trawie, dwukrotny olimpijczyk 
jako zawodnik – Monachium 1972, 
Montreal 1976, raz jako trener – Mo-
skwa 1980), Henryk Średnicki (bok-
ser, Montreal 1976, Moskwa 1980), 
roman Kierpacz (zapaśnik – Moskwa 
1980, Seul 1988), Piotr Kamrow-
ski (judoka, Barcelona 1992, Atlan-
ta 1996)...

Teraz do tego grona dołącza 
agnieszka Dygacz (lekkoatletka, Lon-
dyn 2012, Rio de Janeiro 2016).

„Obyśmy nie czekali kolejnych 
kilkunastu lat na udział siemiano-
wiczan w igrzyskach Olimpijskich. 
Przy Pani obecnej formie tym, jak 
na razie, nie musimy się chyba mar-
twić” – tymi słowami wieńczyliśmy 
cztery lata temu wywiad z naszą olim-
pijką. Nie bez przyczyny. Na następne-
go siemianowickiego olimpijczyka cze-
kaliśmy aż do 2012 roku - dwanaście 
lat. Ostatnim do tego momentu był Ma-
riusz rytkowski – sztangista, który za-
liczył udział w Igrzyskach Olimpijskich 
w Sydney w 2000 roku... No i jest, stało 
się – tym razem nie czekaliśmy dłużej, 
jak te „ustalone” wieki temu cztery lata!

Trzymajmy kciuki za powodzenie 
– start: piątek, 19 sierpnia br. – chód 
na 20 km kobiet. Rafał Grzywocz
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ciąg dalszy na str. 14

Docieplenia ścian, remonty balkonów, odglonowywanie elewacji. To największe, zarówno pod względem nakła-
du pracy, jak i w kwestii finansowej prace prowadzone w tej chwili w osiedlach Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. nie brakuje również zadań, takich jak remont klatek schodowych czy doposażenie niektórych pla-
ców zabaw w nowe elementy zabawowe czy... żwirki

Osiedle „Młodych”
Balkony, śmietnik, dźwigi. W lipcu 

w osiedlu „Młodych” działo się całkiem 
sporo. I tak, robotnicy zakończyli pra-
ce na elewacji budynku przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 2-4. Teraz już 
tylko czeka odbiór techniczny.

Kluczyki do nowego śmietnika ma-
ją już mieszkańcy budynku przy uli-
cy niepodległości 22-24. Nieopodal 
domu wykonano nowe, zamykane na 
klucz, stanowisko kontenerowe podob-
ne chociażby do tego, które powsta-
ło kilka miesięcy temu przy sąsied-
nim budynku – niepodległości 26-28. 
Ze śmietnika korzysta też przedszkole 
oraz garażowicze.

Wszystkie budynki osiedla posiadają 
dźwigi osobowe. Jak wszystko, z cza-
sem i one potrzebują konserwacji czy 
w końcu solidnego remontu. Plan Re-
montów osiedla zakłada takie roboty. 
W lipcu zakończono kompleksową wy-
mianę windy przy ulicy ZHP 10. Krót-
ko później, ta sama ekipa remontująca 
przeniosła się na inny budynek – przy 
Franciszka Zubrzyckiego 2. W 2016 
roku przewidziano jeszcze duże roboty 
przy ZHP 11, ale to już nieco później.

Poza wymienionymi trzema najważ-
niejszymi zadaniami, warto jeszcze 
wspomnieć o remoncie głównych ta-
blic elektrycznych w klatkach schodo-
wych przy alei Młodych 1-2 i 12-15 
oraz o tym, że rozpoczął się trzeci już 
w tym roku pokos trawy.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima” cały czas pro-

wadzone są roboty związane z re-
montem balkonów. Robotników widać 
przy ulicy leśnej 15, a także Wojcie-
cha Korfantego 4a. To jeszcze nie 
wszystko. Doraźne naprawiane są też 
czoła balkonowe na budynku przy uli-

cy Wojciecha Korfantego 9a od stro-
ny zachodniej.

A tymczasem nowe okna zamonto-
wano już we wszystkich klatkach scho-
dowych budynku przy ulicy Hermana 

Wróbla 7. Na pobliskim placu zabaw 
z kolei pojawiły się dwie nowe ławki. 
Była to sugestia mieszkańców a zara-
zem opiekunów dzieci okolicznych bu-
dynków – prośba spełniona...

Konserwatorzy wykonali w lipcu sze-
reg innych prac. Warto nadmienić 
choćby o kilku: naprawa uszkodzo-

nych drzwi do zsypów, kolejne robo-
ty dekarskie na garażach, wymiana in-
stalacji deszczowej – wszystkie robo-
ty wykonano i dalej wykonuje się we-
dług potrzeb.

W najbliższych planach administra-
cji ujęto między innymi remont klatki 
schodowej przy ulicy Okrężnej 7. Du-
że roboty.

Osiedle „Chemik”
Zanim ruszył I etap rewitalizacji te-

renu w rejonie budynku przy Walere-
go Wróblewskiego 39-41 i w okolicy 
„RENOMY”, administracja zajęła się 
kilkoma mniejszymi zadaniami. W lip-
cu wyczyszczono dokładnie komory 
zsypowe wraz z kanałami we wszyst-
kich trzech wieżowcach przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego. To niezbęd-
ne roboty. Zwłaszcza teraz. Latem pod 
wpływem wysokiej temperatury, zale-
gające odpady, niekiedy „poprzykleja-
ne” w pionie zsypowym, szybciej roz-
kładają się i… Czyszczenie więc jak 
najbardziej wskazane.

W innej części osiedla – w sąsiedz-
twie budynku przy alfonsa Zgrzeb-

nioka 25 odnowiono jeden z osiedlo-
wych klombów – właściwie to nawet 
rabata kwiatowa. Wreszcie zdobi, a nie 
szpeci.

Osiedlowi konserwatorzy w ostat-
nich tygodniach zajęli się między in-
nymi montażem ławek, o które zabie-
gali mieszkańcy. Takowe pojawiły się 
na przykład przy chodniku łączącym 
ulicę alfonsa Zgrzebnioka z depta-
kiem i Rynkiem Bytkowskim przy W. 
Wróblewskiego 65-67, a także przy 
budynku Walerego Wróblewskiego 
63F. Pierwszą można właściwie po-
traktować jako „przystanek” w drodze 
z zakupów do domu – tak argumento-
wali wnioskujący, drugą – miejsce spo-

tkań mieszkańców z klatki schodowej. 
Na przełomie lipca i sierpnia ruszył 

wspomniany pierwszy etap rewitaliza-
cji terenu przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 39-41 – będzie nowy trakt 
pieszo-jezdny.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” wciąż na ta-

pecie temat docieplania ścian i re-
montu balkonów niektórych budynków 
osiedla. Nie ma się czemu dziwić. Po-
tężne rusztowania stoją przy Włady-
sława Jagiełły 2, Jana Polaczka 6 
i 8 a prace widać i słychać już z dale-
ka. Roboty prowadzone są jednocze-
śnie na wszystkich wymienionych ad-
resach. Jak tylko pogoda jest ku temu 
odpowiednia – praca wre.

Dosyć zaawansowane są już z kolei 
prace przy ulicy Władysława Jagiełły 
13. Tam prowadzone są kompleksowe 
roboty remontowe, włącznie z malowa-
niem całych klatek schodowych i este-
tyzacją parterów. Są już wstawione no-
we okna, ich stalowe zabezpieczenia, 
a także drugie drzwi wejściowe.

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

Remont  
za remontem

os. „Węzłowiec”. J. Polaczka 8D – poza Planem 
remontów wykonano kapitalny remont połaci 

dachowej
os. „Młodych”. nowe stanowisko kontenerowe 

 – niepodległości 22-24
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Wśród większych robót zaplanowa-
nych na najbliższe tygodnie znalazła 
się też budowa parkingu przy Grun-
waldzkiej – przy Przedszkolu nr 15 
– przeznaczonym dla samochodów 
mieszkańców z okolicznych budynków. 
Roboty zainicjowano na przełomie lip-
ca i sierpnia. Tylko patrzeć, jak miejsce 
to zmieni się w porządny parking.

Osiedlowi konserwatorzy wykonują 
z kolei zadania, jakie zleca im admini-

stracja na podstawie przyjętych przez nią 
zgłoszeń, interwencji od mieszkańców.

Osiedle „Bańgów”
Nieustannie trwają prace na wszyst-

kich przewidzianych w tym roku do do-
cieplenia budynkach osiedla. Ruszto-
wania stoją przy Marii Skłodowskiej-
-Curie 17-19, 21-23, 77-85 i 87a-89. 
Kolejne fragmenty elewacji zyskują 
ładny wygląd i tylko czekać, jak stop-
niowo, za parę tygodni, zaczną się od-
biory techniczne tychże robót. Może 
wtedy już nie będzie tych chamów, de-
wastujących niemiłosiernie w ostatnim 
czasie elewacje budynków drugiej czę-
ści osiedla, może...

Oprócz tego w ostatnich tygodniach 
między innymi uzupełniono żwirek na 
placu zabaw przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 1 wokół urządzeń za-
bawowych.

W osiedlu trwa legalizacja wodomie-
rzy w kolejnych budynkach. Aktualnie 
przy Marii Skłodowskiej-Curie 47. 
Konserwatorzy wymieniają też pozio-
my wodne w budynku przy ulicy Wła-
dysława reymonta 10-12.

Osiedle „Michałkowice”
Odglonowywanie budynków. Wykwi-

ty na elewacjach niektórych budynków 
spółdzielczych to dzisiaj jeden z wio-
dących problemów – wyzwań, z któ-
rymi musi się zmierzyć (i mierzy się) 
Spółdzielnia w najbliższych kilku la-
tach. Właśnie w Michałkowicach dwa 

lata temu rozpoczęto program ich usu-
wania. W Planie Remontów na ten 
rok przyjęto, że odglonowane zostaną 
dwie kolejne elewacje domów – przy 

ulicy Władysława Sikorskiego 1 oraz 
Walentego Fojkisa 3.

I tak, w ciągu kilkunastu dni udało się 
doprowadzić ścianę północną budynku 

przy Władysława Sikorskiego 1 do 
stanu, jakiego oczekiwali jego miesz-
kańcy. Robotnicy między innymi dwu-
krotnie nanieśli preparat grzybobój-
czy i usuwali mikroorganizmy z elewa-
cji. Dalej, po osuszeniu, nanieśli prepa-
rat gruntujący, by w końcu pomalować 
elewację farbą silikonową, o właściwo-
ściach hydrofobowych i wysokiej prze-
puszczalności, chroniącą przed po-
wstawaniem kolejnych glonów. Elewa-
cja po rozebraniu rusztowań wygląda 
bez dwóch zdań – „jak nowa”.

Podobny przebieg mają zainicjowane 
w trzeciej dekadzie lipca roboty na ele-
wacji budynku przy Walentego Fojki-
sa 3. Jeszcze w sierpniu – jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem – front bu-
dynku będzie wyglądał jak należy.

To jednak nie wszystkie roboty, jakie 
podjęto w tym osiedlu na elewacjach. 
Jadąc jedną z głównych ulic Michałko-
wic – Kościelną, dobrze widać ruszto-
wania na budynku przy Kościelnej 12. 
Remontowane są tam bowiem balko-
ny tego domu, właśnie od strony ulicy.

Trwa również wymiana przegni-
łych rynien na nowe na budynku przy 
Obrońców Warszawy 2 i 2a. Admi-
nistracja zleciła też konserwatorom po 
raz kolejny zamontowanie odstrasza-
czy gołębi przy ulicy Kościelnej 36. 
Problem bytowania gołębi w tej części 
osiedla jest niestety trudny do rozwią-
zania. Przyzwyczajone, zlatują się po 

pożywienie, obsiadając później balko-
ny i parapety okien budynku. Być może 
wkrótce będzie jednak jakiś przełom?

Z innych spraw – na przełomie lipca 
i sierpnia prowadzony jest w osiedlu 
trzeci w tym roku pokos trawy.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum”, przy ulicy Kole-

jowej kilka tygodni temu zrobiono ma-
łą reorganizację, jeśli chodzi o śmie-
ci w tej części osiedla – powstały dwa 
nowe stanowiska kontenerowe na od-

pady. Stare zaś zostały zlikwidowane.
Z kolei pod koniec lipca – zgodnie 

z planem – zajęto się wykonaniem mi-
ni placu zabaw, zlokalizowanego mię-
dzy budynkami Kolejowa 1 a 3. To 
właściwie powrót do pomysłu sprzed 
wielu, wielu lat, kiedy funkcjonował tu 
– mały, bo mały, ale jednak – plac za-
baw. W ostatnich latach była tu tylko 
piaskownica. Według aktualnego pro-
jektu powstający plac zabaw został 
już ogrodzony a oprócz piaskownicy 
wkopana została huśtawka dla małych 
i starszych dzieci, a także urządzenie 
zabawowe wielofunkcyjne z niewiel-
ką ścianką wspinaczkową i zjeżdżal-
nią dla najmłodszych. To zapewne cie-
szy rodziców i dziadków dzieci, któ-
rzy nie będą musieli już chodzić z ni-
mi na place zabaw gdzie indziej, ma-
jąc swój pod nosem... Na przełomie lip-
ca i sierpnia robotnicy wykonywali doj-
ście do nowego placu zabaw. Do wy-
konania w zasadzie pozostaje jeszcze 
jego gumowa nawierzchnia.

Poza Kolejową, warto wspomnieć 
o wznowieniu prac w budynku przy uli-
cy Komuny Paryskiej 1. Trwa tam 
malowanie kolejnych pięter wieżowca.

Poza tym, osiedlowi konserwatorzy 
zajmują się między innymi wymianą 
odcinków pionów wodnych. Ostatnio 
na przykład w budynkach przy Komu-
ny Paryskiej 6 oraz Hutniczej.

Rafał Grzywocz

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

Remont  
za remontem

ciąg dalszy ze str. 13

os. „Michałkowice”. remont balkonów – Kościelna 12
os. „Centrum”. Komuny Paryskiej 1 – kolejne piętra 

odmalowane teraz należy o nie dbać
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s-422/5-16

biuro czynne pon. – pt. 9.00-17.00

s-
48

2/
4-

16

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

s-491/8-16

s-
43

7/
11

-1
4
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os. „Chemik”. W. Wróblewskiego 39-41 – ruszył 
pierwszy etap rewitalizacji terenu. Będzie nowa 

nawierzchnia, miejsca postojowe

os. „Młodych”. Windy nie ma  
– winda będzie, Fr. Zubrzyckiego 2

os. „Bańgów”. Teraz balkony – M. Skłodowskiej-Curie 17-19

os. „Michałkowice”. W. Fojkisa 3 – drugi odglonowywany w tym roku budynek w trakcie robót  
i Wł. Sikorskiego 1 – elewacja wyczyszczona

os. „Węzłowiec”. rozpoczęto renowację ścian 
zewnętrznych – Wł. Jagiełły 2a, B, C, D

os. „Centrum”. Kolejowa 1-3  
– powstaje miniplac zabaw

Czytaj str. 13
Remont za remontem
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Po prostu happy

Półkolonistów widać niekiedy na osiedlowych 
boiskach 

W Pszczynie na rynku

Kto nie w wodzie, ten w piasku

„Tak jest!”

We wnętrzach pławniowickiego pałacu

Woda, słońce…

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przedpotopowe 
gady niestraszne

Im dalej, tym lepiej (?)
Czytaj str. 19
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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

s-
69

4/
12

-1
5

Remontując przestrzegaj 
Regulaminu porządku domowego!
Przestrzegaj godzin wykonywania 

hałaśliwych prac!
Pamiętaj! Nie mieszkasz sam.

Remont się skończy  
– niesnaski pozostaną!

s-
46

7/
7-

16

s-
49

0/
8-

16

s-
41

0/
5-

15
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ciąg dalszy na str. 20

Oczekiwania spełnione?
Zanim półkolonie rozkręciły się na 

dobre, pytaliśmy parę tygodni temu 
ich uczestników o oczekiwania, cze-
go się spodziewają po tej formie wa-
kacyjnego – zasłużonego – wypoczyn-
ku. Wśród wypowiedzi padały zda-
nia, że chętnie uczestniczyliby w wy-
cieczkach, poznając przy okazji cie-
kawe miejsca, w wyjściach na basen, 
wypadach nad wodę. Przydałyby się 
– jak mówili – jakieś zajęcia kompute-
rowe, trening hokeja na tra-
wie czy nawet wypad do par-
ku rozrywki.

Czy i na ile dotychczaso-
wy program półkolonii speł-
nił ich oczekiwania? Są za-
dowoleni?

Na baseny, kino i zajęcia 
komputerowe liczył 10-let-
ni Mateusz Madej. – Cho-
ciaż nie było jak na razie za-
jęć komputerowych (były kil-
ka dni później – dop. red.) to 
i tak jest fajnie. Cieszy mnie, 
że chodzimy na basen. Są też 
inne zajęcia, które mnie za-
ciekawiły – ping-pong, gra w „dywan”. 
Bardzo spodobała mi się wycieczka 
do Pławniowic. Byliśmy w takim zam-
ku, kupiłem sobie oblaty waniliowe, 
a potem poszliśmy się kąpać w jezio-
rze. Czekam na ostatni dzień półko-
lonii, bo prawie zawsze jest jakaś im-
preza. Chyba tylko w zeszłym roku nie 
było, ale mam nadzieję, że tym razem 
będzie – stwierdził.

Na odwiedzenie jak najwięcej cieka-
wych miejsc – może nawet Warszawy 
i zagranicy liczył z kolei 8-letni Wik-
tor Sikora. Po paru tygodniach ocenił: 
- Widzieliśmy dużo. Byliśmy w Pław-
niowicach na takim zamku. A tam były 
różne instrumenty. Innym razem poje-
chaliśmy do Groty Nietoperzy. Te nie-
toperze siedzą w gimnazjum w Bren-
nej. Na dachu była taka specjalna szy-
ba, która miała otwory. Jak my byliśmy 
to nietoperze spały. Pewnie wieczo-
rami wychodzą. Pani też mówiła, że 
w kościele są nietoperze, co piją krew 
od ludzi. Potem pojechaliśmy jeszcze 
robić chleby – podpłomyki, na przykład 
z miodem albo ze smalcem. Była też 

kawa Inka. Na półkolonie prawie za-
wsze biorę piłkę ze sobą, bo nigdy nie 
wiadomo, kiedy będzie czas do pogra-
nia. Zawsze jak jest czas, to nią gramy 
– opowiadał i dodawał: - Dzisiaj pój-
dziemy jeszcze do ZOO. Będą sumy, 
płaszczki, tygrysy i osły. Słonia nie bę-
dzie, bo przenieśli go do Indii.

Na zajęcia komputerowe też się 
doczekano – w pierwszym tygodniu 
sierpnia. W drugim – przewidziano 
wizytę na obiekcie Kompleksu Spor-

towego „Siemion”, a więc hokej na 
trawie...

Perełki w programie
Jest kilka punktów, które dzieci 

uwielbiają szczególnie. To właśnie wy-
cieczki autokarowe i piesze, basen lub 
wydzielone kąpielisko któregoś ze ślą-
skich jezior, kino. Półkoloniści przez 
miesiąc odwiedzili wspomniane Pław-
niowice, Brenną z obserwatorium nie-
toperzy w miejscowym gimnazjum 
i Chlebową Chatą. Byli też między in-
nymi: w Morsku i Siewierzu, oglądając 
ruiny zamku na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej, w Pszczynie – w tam-
tejszym zespole pałacowo-parkowym 
oraz w nieopodal położonych Jankowi-
cach, podziwiając objętą rezerwatem 
zagrodę z żubrami. Zajrzeli też do Ślą-
skiego Ogrodu Zoologicznego i Gór-
nośląskiego Parku Etnograficznego – 
w Parku Śląskim.

W sali Parku Tradycji w Michałko-
wicach zobaczyli niejedną bajkę, nie 
raz byli też na basenie, uczestniczy-
li w wydarzeniach miejskich, jak np. 
Święto Czekolady.

Jakie wrażenia?
- Fajnie jest na półkoloniach. Podo-

ba mi się, że chodzimy na basen i na 
bajki do Parku Tradycji. Dosyć cieka-
wie było w skansenie – widzieliśmy ry-
cerzy i patrzeliśmy jak inni śpiewają. 
Chciałbym byśmy mogli się trochę po-
wspinać na małe górki – mówił 8-letni 
Patryk Dzierżanowski.

- Mi podoba się tu wszystko, ale naj-
bardziej lubię basen, bo po prostu lu-
bię wodę. Tam można skakać, nurko-
wać, ale tylko, jak ratownik nam na to 
pozwoli a jak nie pozwoli to nie można. 
Chodzi o bezpieczeństwo innych dzie-
ci. No, wycieczki też są fajne. Byliśmy 
na takim Święcie Czekolady na rynku. 
Były tam dmuchańce, ale tylko dzie-
ci z półkolonii mogły na nich zjeżdżać, 
inne nie mogły – zrelacjonowała 6-let-

nia edyta Kurgan.
11-letniemu Patrykowi Ga-

błowskiemu dotychczas naj-
bardziej podobało się nad je-
ziorem. - Budowaliśmy zam-
ki z piasku, pływaliśmy i opa-
laliśmy się. Fajne jest cho-
dzenie na basen i na boisko 
– wyliczał.

- Bardzo miło spędza się tu 
czas. Zawsze bawię się ze swo-
imi kolegami. Gramy w piłkarzy-
ki, pokazujemy talenty. Był tu-
taj taki fajny konkurs „Mam Ta-
lent”. Każdy coś pokazywał – 
my robiliśmy break-dance’a – 

wspominał 8-letni Kuba Mazur.
- Chodzę tu pierwszy raz i od począt-

ku. Miałem wybór: albo idę na półkolo-
nie albo jadę do babci. Wybrałem pół-
kolonie, ale wiem, że babcia się nie 
obrazi. Tu jest dobrze. Sporo gramy na 
boisku w piłkę, ale też tu w domu kul-
tury w piłkarzyki. Wygrałem nawet je-
den turniej. Podobają mi się wyciecz-
ki, ale czasem trzeba daleko chodzić. 
Chodzi się – stwierdził 11-letni Wiktor 
Bielecki.

Co miało być – będzie
Tak jak zapowiadał pod koniec 

czerwca Zbigniew Krupski – kierow-
nik Domu Kultury „Chemik” – będzie 
wiele atrakcji, przy których dzieci za-
wsze dobrze się bawią, przy czym po-
znają kulturę, historię danych miejsc. 
W sierpniu na półkolonistów czeka-
ją między innymi: wycieczki do Wisły, 
gdzie odbywają się liczne imprezy kul-
turalne w ramach Dni Kultury Beskidz-
kiej, a także do Koszęcina – tamtej-
szego pałacu i równocześnie siedziby 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Ferie w Chemiku” i „RENOMIE”

Im dalej, tym lepiej (?)
nie ma dnia, by nie działo się coś ciekawego – wycieczki, wyjścia 

na basen, plac zabaw, do kina. Dzieciaki – uczestnicy, organizo-
wanych przez DK „Chemik” półkolonii, właściwie – jak sami podkreślają – 
nie mają czasu się nudzić. Słusznie – w końcu wakacje więc się należy...

nawet w deszczu dobrze się można bawić  
– w Siewierzu przy ruinach zamku
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ciąg dalszy ze str. 19

Termin Budynek, adres

17. 10.
poniedziałek

Komuny Paryskiej 1;
Powstańców 54c;
Stawowa 11, 11a;
Władysława Jagiełły 7c, d;
Walerego Wróblewskiego 69

18. 10.
wtorek

Komuny Paryskiej 3;
Powstańców 54b;
Wyzwolenia 6a, b;
Władysława Jagiełły 3a, b; 7a, b;
Walerego Wróblewskiego 71

19. 10.
środa

Komuny Paryskiej 5;
Powstańców 54a;
Wyzwolenia 8a, b;
Władysława Jagiełły 3c, d;
Walerego Wróblewskiego 73

Termin Budynek, adres

20. 10.
czwartek

Komuny Paryskiej 6b, c; 13a, b;
Emilii Plater 21a, b;
Stawowa 5;
Wyzwolenia 8c, 10a;
Władysława Jagiełły 9a, b, c;
Grunwaldzka 3a, b, c; 7a, b; 9a, b; 16a, b, c

21. 10.
piątek

Powstańców 46a;
Stawowa 6, 7;
Wyzwolenia 10b;
Władysława Jagiełły 1a, b, c; 11a, b;
Grunwaldzka 3d, e, f

22. 10.
sobota

Władysława Jagiełły 11c, d; 13a, b, c;
Grunwaldzka 2a, b, c, d

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 regulaminem 
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

Harmonogram odczytów podzielników i wodomierzy

Ostatnie dwa tygodnie obfitować 
będą w wyjścia na basen, do ki-
na, na boiska i place zabaw osiedli 
spółdzielczych. Kto wie, czym jesz-
cze zaskoczą najmłodszych organi-
zatorzy i wychowawcy. Z pewnością 
będzie co opowiadać i czym się za-
chwycać.

Na przełomie lipca i sierp-
nia w półkoloniach, organizo-
wanych przez Dom Kultury 
„Chemik” uczestniczyło oko-
ło 40 dzieci z różnych czę-
ści miasta. W połowie sierp-
nia zazwyczaj jest ich jeszcze 
więcej. Wiele z nich na półko-
loniach jest po raz pierwszy, 
ale – o czym zapewniają – już 
się oswoili i dobrze radzą so-
bie w grupie. Jeszcze o tym 
opowiedzą.

W „RENOMIE”  
nadal zniżka

Ważne: Jeszcze tylko 
przez dwa tygodnie w Stre-
fie rozrywki „RENOMA” obowiązy-
wać będzie zniżka na grę dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. Czy 
warto? 11-letni Kamil Wara z osie-

dla „Węzłowiec” twierdzi, że jak 
najbardziej.

- Mimo tego, że niektóre kule są tro-
chę ciężkie, to jest to atrakcja i sztuka, 
by dobrze złapać i zbić wszystkie krę-

gle. Mnie się rzadko udaje, koledze też 
idzie „w kratkę”. Można fajnie tu spę-
dzić czas i szybko się człowiek nie nu-
dzi, bo to nowe. Coś czego codzien-

nie się nie robi. Niektórzy mogą też 
sobie zagrać w bilard, ale ja osobiście 
za tym nie przepadam. W „RENOMIE” 
jestem prawie każdego roku, 2-3 razy 
w wakacje, czasem w ferie zajrzymy – 
mówił chłopak.

W Strefie Rozrywki „RENOMA” co 
roku podczas wakacji dzieci i młodzież 
mają zniżkę 20% za godzinę gry – za 

okazaniem ważnej legityma-
cji szkolnej – od poniedziałku 
do piątku od 11.00 do 17.00 
(Ostatnia godzina gry od 
16.00). Zniżka aktualna bę-
dzie przez cały okres wakacji. 
Będąc w „RENOMIE” może-
my nie tylko pograć w kręgle, 
ale także w piłkarzyki, bilard 
czy lotki. Jest też bar, gdzie 
można przysiąść i czegoś się 
napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się 
w osiedlu „Chemik” przy uli-
cy Walerego Wróblewskie-
go 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzi-

nach od 11.00 do 23.00 oraz w piątek 
i sobotę od 11.00 do 1.00. 

Zdjęcia patrz str. 17 
Rafał Grzywocz

Zdjęcia:
str cz-b
73 – Nawet w deszczu dobrze się można bawić – 

w Siewierzu przy ruinach zamku
101 – Place zabaw. Co miasto inaczej
str. kolor
IMGP0805 – Po prostu happy
IMGP0609 – „Tak jest!”
IMGP0836 – Półkolonistów widać niekiedy na osie-

dlowych boiskach 
IMGP0757 – We wnętrzach pławniowickiego pała-

cu
DSC0409 – W Pszczynie na rynku
IMGP0699– Woda, słońce…
IMGP0713 – Kto nie w wodzie, ten w piasku
90 W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przedpoto-

powe gady niestraszne

Im dalej,  
tym lepiej (?)

Place zabaw. Co miasto inaczej
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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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s-639/4-16

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

„KOTŁOMONTAŻ” Sp. z o.o.
Zatrudni ślusarzy i spawaczy.

Wymagania:
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata
- dobraznajomość rysunku  

technicznego
Oferujemy:
- umowęopracę
- wynagrodzenie uzależnione  

od umiejętności i kwalifikacji
Kontakt:

mail: kadry@kotlomontaz.pl
tel. 32/35-86-327 s-

49
2/

8-
16
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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
MalOWanie, tapetowanie, panele, 
gładzie,

tel. 32 228 94 44, 609 255 283

MeBle na wymiar, kuchnie, szafy, 
meble pokojowe, schody, tarasy. 
Konkurencyjne ceny, 

tel. 503 592 364

CZYSZCZenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki, duże doświadczenie, 

tel. 503 592 364

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 

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

PrZePrOWaDZKi kompleksowe, 
utylizacja,

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

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

KuPiĘ dom lub mieszkanie, 
  tel. 509 954 191

KuPiĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

KuPiĘ mieszkanie 3 lub 4 pokoje, 
Węzłowiec, bez pośredników, 
  tel. 692 773 010

KuPiĘ mieszkanie – Bytków,  
 tel. 508 215 355

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

SPrZeDaM mieszkanie 71,48 m2 na 
ul. Polaczka,  
 tel. 504 287 259, 32 327 11 55

OGŁOSZenia mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZuKuJĘ mieszkania, 
  tel. 506 171 337

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

SPrZeDaM mieszkanie (do remon-
tu), 2 pokoje, 46,5 m2 – osiedle Tuwim 
(Alfred), c.o., gazowe, III piętro,  
 tel. 606 796 690

SPrZeDaM mieszkanie 2 pokoje, 
33,2 m2, 4 piętro przy ulicy Poczto-
wej, po generalnym remoncie, cena 
115.000,  tel. 602 172 527

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

SPrZeDaM mieszkanie, Bytków, 63 m2,  
 tel. 796 566 936

SPrZeDaM mieszkanie M-3, I pię-
tro przy ul. Wróblewskiego na osiedlu 
„Chemik”, tel. 793 605 791

SPrZeDaM mieszkanie o pow. 73 m2 
na os. Wróbla,  tel. 693 867 515

ZaMieniĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

ZaMieniĘ mieszkanie, 2 pokoje, 
33,2 m2, 4 piętro przy ulicy Pocztowej, 
po generalnym remoncie na większe, 
  tel. 602 172 527

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

ZaMienie mieszkanie M-2 w centrum 
Siemianowic na większe na Bytkowie. 
Spłacę zadłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 607 240 818

ZaMieniĘ mieszkanie 3-pokojowe, 
60 m2 na 2 pokoje ok. 40 m2,  
 tel. 515 954 067

rÓŻne

ODSTĄPiĘ lokal użytkowy, 21 m2, 
os. Młodych,  tel. 501 468 348
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SieMianOWiCKa Szkoła Gitary – za-
pisy 5 wrzesień, godz. 1800, Centrum 
Kultury przy ul. Niepodległości 45.  
 Informacja tel. 501 715 769

ZaTruDniĘ krawcową, 
  tel. 535 588 726

SaMOCHODOWe

a.auTa kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

a.KuPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

GaraŻ blaszany kupię, 
  tel. 504 106 617

GaraŻ kupię w rejonie Wróbla – Kor-
fantego,  tel. 510 975 444

GaraŻ sprzedam przy ul. Kapicy, 
  tel. 516 295 729

KuPiĘ garaż na Bytkowie,  
 tel. 795 234 705

SPrZeDaM garaż przy ul. Kapicy, 
własnościowy, cena do uzgodnienia, 
  tel. 691 348 639

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

KuPiĘ garaż,  tel. 695 233 337

SPrZeDaM garaż na ul. Jagielloń-
skiej,  tel. 693 867 515

WYnaJMĘ garaż na Węzłowcu,  
 tel. 514 631 999, 668 693 459 

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)
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Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
Podjazd 

dla niepełnosprawnych
Witam

Jako mieszkaniec bloku przy ul. 
Świerczewskiego zwracam się 
z uprzejmą prośbą o informację czy 
dzieje się coś w kierunku budowy 
podjazdów dla niepełnosprawnych 
przy blokach Spółdzielni a jeśli nie to 
proszę o informację, jakie dokumen-
ty potrzebne byłyby do wszczęcia po-
stępowania wobec wykonania podjaz-
du dla niepełnosprawnych przy bloku 
na ulicy Świerczewskiego 46a. Wy-
sokie i bardzo strome schody szcze-
gólnie dla osób niepełnosprawnych 
z ograniczoną zdolnością ruchową, 
osobom starszym, chodzącym o ku-
lach oraz matkom z małymi dzieć-
mi lub z wózkami utrudniają porusza-
nie się, a nawet zagrażają ich bezpie-
czeństwu. Na stromych schodach za-
montowane są, co prawda szyny, ale 
jest to jedynie prowizorka – proszę 
spróbować wjechać po nich na wóz-
ku inwalidzkim, wepchnąć osobę nie-
pełnosprawną na wózku lub wejść ja-
ko samotna matka z dzieckiem. Prze-
strzeń pomiędzy klatkami pozwala-
łaby na zbudowanie tam podjazdu 
w obie strony kosztem kawałka traw-
nika. Czy nie jest to dobre rozwiąza-
nie godne umieszczenia w budżecie 
remontowym? Tyle mówi się o dosto-
sowywaniu przestrzeni dla osób nie-
pełnosprawnych, a ile faktycznie jest 
robione?

Pozdrawiam
Tomasz – dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich mają 
możliwość uzyskania dofinansowa-
nia budowy podjazdów lub specja-
listycznych podnośników w ramach 
środków Państwowego Funduszu 
rehabilitacji Osób niepełnospraw-
nych (PFrOn). Dofinansowanie ro-
bót z tych środków może wynosić 
nawet 80%.

Prosimy zatem o zwrócenie się 
w tej sprawie do tej instytucji.

Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, tak jak miało to już 
miejsce w kilku przypadkach, dekla-
ruje niezbędną pomoc.

Drzewa do...
Witam.

Po ostatnich silnych deszczach prze-
wróciło się drzewo przy ul. Grunwaldz-
kiej od strony balkonów. Leży tak już 

dwa tygodnie. Bylibyśmy wdzięcz-
ni, gdyby je usunięto. Podobnie jak 
uschnięty od zeszłego roku ozdobny 
czerwony klon, rosnący obok. Uwagi 
wymaga również ozdobna śliwa, która 
już w połowie uschła na skutek pleśni. 
Drzewko należałoby opryskać lub wy-
ciąć zanim zaraza zaatakuje inne rośli-
ny w pobliżu.

Może warto by zwrócić uwagę go-
spodarzowi, który sprząta przy ulicy 
Grunwaldzkiej, żeby zgłaszał takie rze-
czy do administracji.

Pozdrawiam
lokatorka – dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Dziękujemy bardzo 
za zwrócenie uwagi na stan drzewo-
stanu przy ul. Grunwaldzkiej. admi-
nistracja os. „Węzłowiec” wykonała 
już niezbędne prace, których celem 
było usunięcie wymienionych drzew.

Ulotkowy problem
Szanowna Redakcjo,

Jestem mieszkańcem osiedla Tuwi-
ma, ul. Korfantego 9b. Wchodząc lub 
wychodząc prawie codziennie z win-
dy na parterze napotykam się na ta-
ki widok jak na zdjęciu w załączni-
ku. Notorycznie wszędzie wałęsają się 
ulotki i reklamy. Mimo, iż przed klatką 
jest zamontowana skrzynka na rekla-

my, osoby roznoszące ulotki wkłada-
ją je w 99% do skrzynek na listy, czę-
sto w taki sposób, że połowa wysta-
je ze skrzynki (jak na zdjęciu). Klat-
ka pięknie odnowiona, a tu codzien-
nie taki bałagan. Proszę o wywiesze-
nie informacji na skrzynkach wzorem 
klatek np. na Wróbla o niewrzucaniu 
reklam do skrzynek, a pozostawianie 
ich w skrzynce przeznaczonej dla nich 

przed drzwiami do klatki. Większość 
osób tak wyrzuca je nie czytając, nie-
stety w większości przypadków nie do 
kosza, lecz na podłogę lub na górę 
skrzynek. Proszę o interwencję.

Z poważaniem
Mieszkaniec Korfantego 9b

M.G. (nazwisko do wiadomości  
spółdzielni)

Zarząd SSM: Opisany przez Pa-
na problem umieszczania ulotek re-
klamowych w drzwiczkach skrzy-
nek pocztowych występuje nagmin-
nie. Poszczególne administracje 
nie są w stanie przeciwdziałać te-
mu procederowi. Kierujemy zatem 

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

ciąg dalszy na str. 27
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

F e s t y n  w s p ó ł o r g a n i z u j ą :
RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”

OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:

2-4 września
MIędZYnAROdOWY TuRnIEj SEnIORóW W HOkEju nA TRAWIE  

O Puchar Przechodni Marszałka Województwa ŚląSkIEgO „dIAMEnT CIACIAnA CuP”  
– Kompleks Sportowy „Siemion”, Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 2. Szczegóły na afiszach.

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa
Stowarzyszenie „NASZ DOM”

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gmina Siemianowice Śląskie

zapraszają na:

     Święto Bytkowa
R y n e k  B y t k o w s k i

3  w r z e ś n i a  2 0 1 6  r .
1200 - 1330 – Otwarty turniej gry w boule
1300 – Muzyka mechaniczna
1400   – Rozpoczęcie „XIII Święta Bytkowa”

1405 – Prezentacje amatorskich Zespołów Artystycznych 
z siemianowickich placówek oświatowych, 
kulturalnych oraz z Domu Kultury „Chemik” 
i Siemianowickiego Centrum Kultury

1745 – LAUR BYTKOWA – wręczenie
1800  – „HaNuta” – śląska gwiazda
1930 – kRZYSZTOf RESPONDEK – recital
2030 – „Coco Afro” – przeboje lat 80.
2200    – Zakończenie „XIII Święta Bytkowa”

XIII
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apel – prośbę do wszystkich miesz-
kańców, aby na bieżąco reagować 
w przypadkach zauważenia takiego 
działania przez roznosicieli ulotek.

administracja wywiesi stosowna 
informacje o zakazie wkładania ulo-
tek do skrzynek pocztowych.

Żenada i... piękno
Dzień dobry!

Dnia 01/08/2016 pięknie otwarto/
przekazano do użytku mieszkańców 
nową siłownię podwórkową jak i rów-
nież miejsce Do wypoczynku z kaska-
dą wodną przy ul. Korfantego 9A/B/C.

Pięknie!...
Ale czy ktoś z zewnątrz (pomijając 

Prezesa spółdzielni/ antyadministracji 
na ul. Korfantego 9C) przyjrzał się oto-
czeniu budynków.

Raczej nie. Proszę o dokładne spoj-
rzenie na budynek przy nowej siłow-
ni i kaskadzie a dokładnie: Korfante-
go klatka 9A – B – C. Przecież to total-
na ŻENADA.

Jak wygląda ten blok… totalny 
SLAMS. Jak można dopuścić do ta-
kiego stanu owy budynek (nie malo-
wany, obskubany tynk), jakiś robotnik 
na linie dokonuje antyremontu od paru 
miesięcy. Pytanie: co remontuje. Nie-
spełna 2 lata temu budynek przeszedł 
remont od frontu… powiedzmy szcze-
rze JAKI REMONT? Oczywiście admi-
nistracja twierdzi, że: remont, malowa-
nie, wymiana okien na półpiętrach. Nie 
widać… szaro i buro, kiedy to inne bu-
dynki są pięknie kolorowe i remonto-
wane na bieżąco.

Oczywiście zgłaszając każdorazowo 
problem do administracji, nie widzi ta-
kowa problemów. Przecież ważniejsza 
jest promocja w Biedronce i nie za-
uważenie problemów osiedla. Przykła-
dowo: p. B. Ć. (ochrona danych oso-
bowych – dop. red.) ma zawsze jed-
ną odpowiedź: Tylko Pani/Pan zgłasza 
problem? (dotyczy wszystkich zgłasza-
nych spraw).

Natomiast jak już wcześniej wspo-
mniałem ważniejsze są zakupy i zała-
twianie własnych spraw.

Nie wspomnę już, iż wcześniej przy 
ul. Korfantego 9A mieszkał Prezes Sie-
mianowickiej Spółdzielni. No, ale cóż, 
jaki Prezes taka Spółdzielnia. Przykro 
pisać takie słowa, ale taka prawda.

Mam nadzieję, że w końcu ktoś nie-
zależny spojrzy na to wszystko TRZEŻ-

WYM okiem, przeanalizuje i dokona 
zmian w zarządzie Naszej Spółdzielni.

andrzej G.
Ps! Adres do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Bardzo dziękujemy 
za pochlebną ocenę wykonanych 
prac przez Spółdzielnię i urząd Mia-
sta a związanych z budową terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego na 
osiedlu „Tuwima”. nie możemy się 
jednak zgodzić z Pana pozostałymi 
uwagami jakoby budynek przy Kor-
fantego 9 można by nazwać, zakwa-
lifikować jako slums. Stwierdzamy, 

że trzeba być złośliwym, aby nie za-
uważyć wielu robót, jakie zostały 
w tym budynku zrobione, chociażby 
takich jak: wymiana okien, estetyza-
cja klatek schodowych itp.

niewątpliwie ma Pan rację, że 
przydałoby się wykonanie malowa-
nia całości elewacji budynku i za-
pewniamy Pana, że planujemy tego 
typu roboty w najbliższych latach.

Pozostałe Pana kąśliwe uwagi po-
zostawiamy bez komentarza.

Jaką mamy pewność?
Chciałbym raz jeszcze nawiązać do 

sprawy zagospodarowania terenu w re-
jonie cmentarza parafii kościoła pw. św. 
Antoniego i pobliskiego budynku przy 
Hermana Wróbla. W odpowiedzi na 
moją interwencję zamieszczoną w nu-
merze 7/2016 „Mojej spółdzielni” zaty-
tułowaną „Lepszy skwer niż parking” 
(tytuł od Redakcji – dop.), Zarząd na-
pisał: „Teren, o którym Pan wspomina 
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przewidziany jest jako teren zieleni 
uporządkowanej. W związku z tym zlo-
kalizowanie tam zatoki parkingowej nie 
jest możliwe. Administracja, jak i Ra-
da Osiedla im. J. Tuwima przygotowu-
je propozycję zagospodarowania tego 
miejsca zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego”. 

Czy Zarząd SSM może zapewnić, że 
„za miesiąc” nagle koncepcja się nie 
zmieni i jednak powstanie w tym miej-
scu parking?

Jerzy lipka
Zarząd SSM: Ponownie zapewnia-

my Pana, że nie planujemy w tym 
miejscu zatoki parkingowej i nic nie 

wskazuje na to, aby w przyszłości 
miało się to zmienić.

…dziękuję tym, którzy  
za to odpowiadają…

W załączeniu przesyłam list do re-
dakcji gazety Moja Spółdzielnia z proś-
bą o wydrukowanie.

Jestem rodowitym mieszkańcem Sie-
mianowic Śląskich, pamiętającym moje 
miasto z czasów głębokiego PRL-u i lo-
katorem mieszkania przy ul. Korfantego 
9b. Kiedy oglądam się za siebie wstecz, 
widzę jak powoli ta rzeczywistość w któ-
rej przyszło mi żyć zmienia się, a pra-
gnę zaznaczyć, że mieszkałem prawie 
we wszystkich rejonach Siemianowic, 
począwszy od Nowego Światu, poprzez 
Centrum, Bańgów, Bytków... Wyjątkowe 
otoczenie, w którym obecnie mieszkam, 
a które z rozmachem rozbudowało in-
frastrukturę osiedlową, stało się miej-
scem przyjaznym, zielonym i estetycz-
nie zadbanym, godne jest zauważenia.

Odwiedzający mnie znajomi z innych 
rejonów miasta oraz innych miast, ku 
mojej wielkiej satysfakcji ZAWSZE pyta-
ją, jak to jest możliwe, żeby w takim sku-
pisku wielorodzinnym, 10 piętrowych blo-
ków utrzymać taki wysoki poziom estety-
ki, dbałości, czystości i elegancji począw-
szy od wejść do budynku, śmietników, 
zieleni oraz miejsc do szeroko rozumia-
nej wielopokoleniowej rekreacji włącznie?

„Nie wiem – odpowiadam – nikomu 
niczego się nie każe i nikomu nie trze-
ba 5 razy powtarzać i prosić”.

Rzeczywistość, w której żyjemy 
sprawia, że ludzie przestają popadać 
w malkontenctwo, częściej uśmiecha-
ją się do siebie, są sobie życzliwi, a to 
w aspekcie przeżywania codziennego 
życia jest najistotniejsze.

Cieszę się, że mieszkam, gdzie 
mieszkam i dziękuję tym, którzy za to 
odpowiadają, bo nie trzeba Im niczego 
przypominać a tym bardziej prosić, ka-
zać czy wstydzić za cokolwiek.

Dziękuję Mirosław
PS. Dane personalne zastrzeżone 

do wiadomości Redakcji.
Zarząd SSM: Bardzo dziękujemy 

za przesłany do redakcji „MS” nie-
zwykle ciepły list niejako pozytyw-
nie podsumowujący wielotorowość 
realizowanych zadań. My również 
cieszymy się z każdej wykonanej ro-
boty i z każdej rzeczy, które podno-
szą estetykę i poprawiają warunki 
zamieszkania.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 24
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rozwiązanie 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.

Dwa miesiące temu rozpoczęliśmy publikację zagadek 
logicznych 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.

Trzech synów
Pan „A” pewnego razu 

spotkał pana „B” i poprosił 

go, by ten mu powiedział, 
w jakim wieku są jego syno-
wie. „B” powiedział, że ilo-
czyn ich lat wynosi 36, a su-
ma lat wynosi tyle, ile okien 
jest w budynku, obok które-
go stali. „A” powiedział, że 
nadal nie wie i prosi o pod-
powiedź. „B” dodał: „Mój naj-
starszy syn jest rudy”. W tym 

momencie „A” wiedział, ile 
lat mają synowie „B”.

Wypadek
W mieście doszło do wy-

padku drogowego. Ojciec 
zginął, a jadącego z nim 
ciężko rannego syna zawie-
ziono do szpitala, prosto na 
operację chirurgiczną. Do 
sali operacyjnej wszedł chi-
rurg. Odmówił wykonania 
operacji, twierdząc, że to je-
go syn. Jak to wytłumaczyć?

rebus jednowyrazowy

Początkowa litera rozwią-
zania: „Z”

Połam głowę

Najpierw Piknik, potem Święto!
W najbliższych kilku tygodniach warto wybrać się na dwie duże imprezy plenerowe, jakie odbędą się w na-

szym mieście: 27 sierpnia br - „Koniec wakacji w „Bańgowie” a 3 września br. – Święto Bytkowa. rozryw-
ka gwarantowana!

Pożegnanie 
wakacji – 

w „Bańgowie”
Rada Osiedla i administra-

cja osiedla „Bańgów” ser-
decznie zapraszają na Pik-
nik Osiedlowy „Koniec wa-
kacji w „Bańgowie”, jaki od-
będzie się w sobotę, 27 
sierpnia br. przy kręgu ta-
necznym oraz na boisku 
wielofunkcyjnym przy ulicy 
M. Skłodowskiej-Curie.

- W imieniu całej Rady 
Osiedla chciałbym gorąco za-
chęcić do udziału w tej impre-
zie. Nie zabraknie – jak zwy-
kle – występów estradowych 
i zmagań sportowych. Będą 

też punkty gastronomiczne 
i oczywiście ognisko – zachę-
ca Mieczysław Hojda – prze-
wodniczący Rady Osiedla.

Podobnie jak w ubiegłym ro-
ku, program wydarzenia po-
dzielony został na dwie części 
– sportową oraz artystyczną.  
Od 900 piłkarze i tenisiści
Rano rozpoczną się rów-

nocześnie: Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Prezesa SSM 
oraz Turniej Otwarty Tenisa 
Ziemnego o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miasta.

Dzieci, biesiada,  
disco polo

Popołudniowy blok ar-
tystyczny zainicjują dzieci 

i młodzież, między innymi: 
z Zespołu Szkół nr 1 w Bań-
gowie, Młodzieżowego Do-
mu Kultury im. H. Jorda-
na, a także z Domu Kultu-
ry „Chemik”. Dalej, w pro-
gramie przewidziano wystę-
py zespołów „romantic” – 
z Domu Kultury „Chemik” 
i „Jinks”.

Będzie też śląska biesiada 
z Jackiem Kierokiem oraz 
disco polo z zespołem „Pry-
ma”.
W Bytkowie Święto 

po raz 13.
Znanych jest już kilka 

szczegółów dotyczących 
Święta Bytkowa, jakie od-

będzie się w sobotę, 3 wrze-
śnia. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie satyryk i piosenkarz – 
Krzysztof respondek. Na 
scenie zaprezentują się też 
między innymi zespoły Ha-
nuta, wykonujący śląskie 
przeboje oraz Coco afro – 
grający największe hity lat 
80. Nie zabraknie występów 
dzieci i młodzieży z siemia-
nowickich placówek oświa-
towych.

Święto Bytkowa nie mo-
głoby się odbyć bez uro-
czystości wręczenia Laurów 
Bytkowa. Do kogo statuetki 
powędrują tym razem? Do-
wiemy się na miejscu...    rg

PAMIĘTAJ O DODATKU MIESZKANIOWYM
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Nie tylko sałatki
- z buraków i papryki – 4 kg buraków 

ugotować i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach, 1/2 kg papryki i 2 duże cebu-
le pokroić w kostkę, dodać: 2 czubate 
łyżki cukru, 1 łyżkę soli i szklankę octu 
winnego. Całość gotować przez ok. 
10 minut. Gorące wkładać do słoików.

Wspomnienie lata  
w słoikach

- pomidorowa – 6 kg pomidorów, 
10 dużych cebul, 2 małe szklanki cukru, 
4 łyżki soli, 10 goździków, 20 ziaren pie-
przu, 2 łyżeczki cynamonu, trochę gał-
ki muszkatołowej, imbiru, łyżkę lub wię-
cej octu – najlepiej winnego, łyżka słod-
kiej papryki. Pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki, pokroić na części, cebule pokroić 
na ćwiartki, wszystkie składniki wrzucić 
do dużego garnka. Gotować na wolnym 
ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż 
do odparowania ok. 1/4 do 1/2 objętości 
przetworu. Gorące przekładać do wypa-
rzonych słoiczków i schować pod koc.

- z ogórków i papryki – 2 kg zie-
lonych ogórków zetrzeć na plastry,  
1/2 kg papryki pokroić w kostkę, 25 dag 
marchwi zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach, 25 dag cebuli drobno posie-
kać, zgnieść pół główki czosnku, do-
dać: czubatą łyżkę soli, 2 łyżki cukru,  
1/2 szklanki octu winnego, pieprz do 
smaku. Wymieszać i pozostawić na go-
dzinę. Gotować przez 10 - 15 min i po-
stępować, jak wyżej.

- gruszki w przecierze ze śliwek  
gruszki umyć, obrać bardzo cienko, 
przekroić na połówki i wykroić gniazda 
nasienne. Połówki gruszek włożyć do 
wrzącej wody, bardzo krótko obgotować 
i ułożyć w słojach. Śliwki umyć, 
przekroić i wyjąć pestki. Połówki śliwek 
rozgotować z dodatkiem małej ilości 
wody, a następnie przetrzeć. Gorącym 
przecierem napełnić słoje z gruszkami. 
Pasteryzować w temp. 95°C: opakow-
ania półlitrowe 20 min., większe 25 min.

- gruszki w occie (składniki na 5 słojów 
o poj. 0,5 litra) – 5 gruszek konferenc-
ja, 200 g cukru, 2 sparzone cytryny, 200 g 
borówek, 250 ml octu winnego, garść ziaren 
pieprzu (najlepiej zielonego), 0,5 l wody. 
Gruszki umyć, osuszyć, pokroić w ósemki 
i usunąć gniazda nasienne. Cytryny obrać, 
wycisnąć sok i obficie skropić gruszki. Ocet 
wymieszać z wodą, cukrem – zagotować. 
Borówki przebrać, umyć. Gruszki włożyć 
do wyparzonych słojów, zalać gorącą 
marynatą. Dodać kawałki skórki z cytryny, 
porcję borówek i pieprzu. Zamknąć, ustawić 
do góry dnem, na ok. 30 minut. 

Jesteś urodzo-
nym kierowcą! Bez 
samochodu nie wy-
obrażasz sobie ży-

cia i jeśli tylko Cię stać, zawsze kupu-
jesz drogie auto. Jeździsz szybko, tro-
chę brawurowo, ale nie powodujesz 
wypadków. Jednak uważaj, nie pro-
wokuj losu.

Samochód jest dla 
Ciebie przeważnie 
tylko środkiem loko-
mocji. Bardzo rzad-

ko jeździsz swoim wozem wyłącznie 
dla przyjemności. Kierowcą jesteś ra-
czej dobrym, ostrożnym, uważasz, że 
do innych użytkowników szos trzeba 
mieć tylko umiarkowane zaufanie.

Bliźniak za kierow-
nicą jest trochę nie-
obliczalny. Czasem 
jeździ dobrze i spo-

kojnie, kiedy indziej szarżuje, nara-
żając siebie i pasażerów. Samochody 
lubi oryginalne, rzucające się w oczy, 
takie, które budzą zazdrość u innych 
kierowców. 

Jeśli pan Rak ma 
samochód, jest do 
niego bardzo przy-
wiązany, tak jak do 

swojego mieszkania. Jeździ jednak 
rzadko i wśród Raków spotkać moż-
na najwięcej tzw. niedzielnych kierow-
ców. O samochód bardzo dba i na jego 
utrzymanie poświęca sporo pieniędzy.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Lwa nie mo-
gą się obejść bez sa-
mochodu. Dobry wóz 

podnosi ich samopoczucie, pomaga 
im w utrzymaniu wysokiego mniemania 
o sobie. Jeżdżą szybko, nieostrożnie, 
mają na swoim koncie sporo „stłuczek”.

Solidny, pracowi-
ty i uczciwy człowiek 
urodzony pod zna-
kiem Panny jest taki 

również za kierownicą. Nawet, jeśli ma 
więcej pieniędzy, wybiera raczej skrom-
ny model samochodu, bowiem nie lubi 
się wyróżniać i budzić zazdrości.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Wa-
gi, samochód jest Ci 
bardzo potrzebny, 

nie tylko dlatego, żeby nim jeździć, ale 
również po to, żeby podkreślić swoją 
pozycję społeczną. Samochód jest dla 
Ciebie ulubioną zabawką.

Pan Skorpion trak-
tuje samochód głów-
nie jako narzędzie 
pracy, ułatwiające mu 
życie. Jeździ dużo, 

sprawnie, szybko. Jest dobrym kierow-
cą. Inni użytkownicy szos mogą zawsze 
liczyć na jego pomoc w każdej sytuacji.

Strzelec również 
nie wyobraża sobie 
życia bez samocho-
du, ale z innego po-
wodu. Ponieważ jest 

urodzonym podróżnikiem lubi zwie-
dzać świat i jego wóz mu w tym po-
maga. Jeśli tylko go stać, kupuje dro-
gie samochody.

Pan Koziorożec 
może nie mieć wie-
lu rzeczy, nawet bar-
dzo potrzebnych, ale 

jeśli podoba mu się jakiś model samo-
chodu, na pewno go kupi, chociaż bę-
dzie na ten cel długo odkładał pienią-
dze. Bardzo dba o samochód.

Pan Ryba najczę-
ściej kupuje samo-
chód, aby zrobić przy-
jemność swojej rodzi-

nie, zwłaszcza dzieciom, które zabiera 
na wycieczki za miasto. Prowadzi bar-
dzo ostrożnie i odpowiedzialnie, toteż 
rzadko zdarzają mu się kraksy.

Pan Wodnik, a już 
zwłaszcza pani Wod-
niczka, wolą jeździć 
samochodami jako 

pasażerowie, gdy jednak nie ma takiej 
możliwości, robią prawo jazdy i siadają 
za kierownicą. Jeżdżą dobrze, ale bez 
brawury. I tak wszędzie zdążą.

„Zodiak” za 
kierownicą
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Fiasko; 8. Proste 

narzędzie gospodarskie. 9. Rzecz 
po imieniu; 10. Na przełomie maja 
i czerwca w DK „Chemik” w Siemiano-
wicach Śląskich; 11. Talerz na dachu; 
12. Posłannictwo; 13. Obraz z cerkwi; 
16. Dodatek do umowy; 19. Kompute-
rowe zebrane w folderach; 20. Moż-
liwość wyboru; 21. Pasta do obuwia; 
22. Grząski teren; 23. Dowcip; 26. Za-
łącznik; 29. Targowisko; 32. Narzutka 
futrzana; 33. Obierki; 34. Bytkowski 
o powierzchni około 20 ha w Bytko-
wie, dzielnicy Siemianowic Śląskich; 
35. Deski dla aktora; 36. Odgłos ja-
dącego pociągu; 37. Istota rzeczy; 
38. Pierwiastek z chlorowców.

PiOnOWO: 1. Monument; 2. Żaglo-
wy okręt wojenny; 3. Czarna i aro-
matyczna; 4. Duża sala wykładowa; 
5. Niedokrwistość; 6. Opłata za stu-
dia; 7. Drąg linoskoczka; 13. „Niebie-
ski bajtel” w „Jordanie”; 14. „Węzło-
wiec” lub „Chemik” w Siemianowicach 
Śląskich; 15. Nowela Bolesława Pru-
sa; 17. Reperacja; 18. Żabie maleń-
stwo; 24. Zwolennik ateizmu; 25. Pła-
ci za oglądanie telewizji; 27. Miejsce 
w klasyfikacji; 28. Podobno nie świę-
ci je lepią; 29. Zbędne obciążenie; 
30. Podstawowy warunek; 31. Przeło-
żony wyższej uczelni.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 11 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 24 sierpnia br. na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 8/2016 lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 

„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 8/2016.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
7/2016 z hasłem: Przyszło lato co wy 
na to otrzymują: Patrycja KluKOW-
SKa, ul. Wł. Jagiełły 7A (I miejsce); Mi-
rosław FraCZeK ul. W. Wróblewskie-
go 8 (II miejsce); Łukasz PinKOS ul. 
K. Szymanowskiego 9 (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zapra-
szamy (z dowodem osobistym) do 

działu GZM po odbiór nagród. Fun-
datorem pierwszej nagrody jest wła-
ściciel marki Timemaster, a pozosta-
łych – 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”.

Umęczony klient żali się psychologowi:
- Od miesięcy prześladuje mnie 

koszmar. Śni mi się, że ktoś ciągle za 
mną chodzi.

- Kim pan jest z zawodu? 
- Przewodnikiem.

J K L
Ojciec czyta gazetę i natrafia na ar-

tykuł: „Sto miliona euro za kontrakt 
piłkarski”. Po chwili przerywa lekturę 
i mówi do syna:

- Co tak ślęczysz nad tymi idiotycz-
nymi zadaniami z matematyki? Wziął-
byś lepiej piłkę i poszedł na boisko pił-
kę pokopać...

J K L
Pijany policjant zatrzymuje samo-

chód. Zagląda przez szybę.
- Co to? We dwóch za kierownicą?
Jeszcze bardziej nawalony kierowca 

odpowiada:
- To jeszcze nie powód, żebyście ota-
czali samochód...

J K L
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być jednak przygotowani na takie „pogo-
dowe zrywy” – uciążliwe, również dla ro-
ślin, czynniki atmosferyczne.

Warto na czas nawałnic albo silnie 
wiejącego wiatru i intensywnie padają-
cego deszczu schować donice z rośli-
nami balkonowymi do mieszkań. Licho 
nie śpi... Jeśli już je zostawimy, to na-
wet po intensywnych opadach wska-
zane jest, by je podlać. Bardzo często 
deszcz spływa po liściach nie dociera-
jąc do podłoża.

Są balkony, są ogródki
W lipcu zauważyliśmy w zasobach 

Spółdzielni kilka nowych, kolorowych od 
roślin balkonów i przydomowych ogród-
ków. Zaktywizowali się mieszkańcy os. 
„Michałkowice”. To oni w zdominowali 
bieżące wydanie. Dziękujemy mieszkan-
ce, która wskazała nam zadbany i do wy-

poczynku ogródek między klatkami scho-
dowymi budynku przy ulicy Przyjaźni 34-
34a i mieszkańcowi z ul. Kościelnej za 
zdjęcia ogródka spod 34c. Z kolei p. ar-

tur Długaj, zam. ul. Przyjaźni 22 napisał: 
Chciałem jeszcze wysłać do Państwa kil-
ka zdjęć mojego balkonu z kwiatami mo-
że załapią się do konkursu? Dwie fotki do 

publikacji się „załapały”, gdyż nasze łamy 
są zawsze do Państwa dyspozycji. Bal-
kon weźmie też udział w konkursie, a co 
do typowania laureatów to decyzja na-
leżeć będzie do jury. Na przyszłość pro-
ponujemy jednak wykonanie zdjęć z ze-
wnątrz, gdyż to jest widoczne dla innych 
i ten widok jest oceniany.

Czekamy na kolejne wskazania 
mieszkańców na wyróżniające się 
swym wyglądem balkony i przydomo-
we ogródki. Chętnie je na łamach 
„MS” pokażemy. Być może właśnie te 
typy okażą się trafne, ciekawe, że ko-
misje wyłaniające finalistów Zielone-
go Konkursu uznają je za najlepsze...  
 rg, pes

ul. Stawowa 7

ul. Kościelna 34c

ul. Walerego Wróblewskiego 51

ul. Przyjaźni 22

ul. Przyjaźni 22

Zielony Konkurs 2016
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nie ustajemy w poszukiwaniach w zasobach 
spółdzielczych upiększonych kwiatami, za-

dbanych balkonów oraz przydomowych ogródków. 
Dziękujemy również za nadesłane propozycje. Jest co 
oglądać, ale też... o czym pamiętać...

W lipcu znów różnie z pogo-
dą bywało. Raz upały – lecz 
bez przesady. Raz opady (ule-
wy), niekiedy baardzo solidne, 
z towarzyszącym im porywi-
stym wiatrem. Najwięcej jed-

nak było dni takich ot letnich - 
„zwyczajnych”. Według długo-
terminowych prognoz podob-
nie będzie wyglądał sierpień. 
Musimy – my i nasze rośliny – 

ciąg dalszy na str. 31


