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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

Pobawmy się
Parkingi, elewacje

Priorytety dzielnicowych
Można mieć ładnie i pomóc

Jubileusz w plenerze

czytaj - str. 19

Ciągle w ruchu

czytaj - str. 7

Nazwa placu 
– ostatni dzwonek

Z chwilą, gdy w osiedlu „Młodych” na  tzw. placu 
  pomnikowym  i w jego  okolicy  urządzono  i od-

dano do użytku rekreacyjny zakątek wraz z uroczym 
skwerem,  było  tylko  kwestią  czasu,  by  jakoś  miej-
sce to nazwać. Młodszych Czytelników informujemy, że 
stał tam onegdaj pomnik a po jego likwidacji samorzutnie 
plac „ochrzczono”, jako pomnikowy.

Na ogłoszony w ub. wydaniu konkurs jak na razie wpły-
nęło kilka ciekawych propozycji, ale konkurs trwa i przy-
pominamy, że tylko do 31 sierpnia br. na adres poczto-
wy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Boha-
terów Westerplatte 20 i na adresy poczty elektronicznej:

 gzm@ssm.siemianowice.com
 oraz redakcji „MS”:

 ssm@poczta.fm
 nadsyłać można propozycje nazwy placu – mile wi-

dziane uzasadnienia do nazwy – w osiedlu „Młodych”. 
Konkursowe jury zweryfikuje propozycje a pomysłodaw-
ca najciekawszej otrzyma atrakcyjną nagrodę. Oczywi-
ście pamiętać należy o podaniu swych danych osobo-
wych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.
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Ćwiczenia i mecze
Jeśli chodzi o samą organizację za-

jęć, nadal odbywają się one według 
prostego schematu: trening 
z piłką, na drabinkach szko-
leniowych, ze znacznikami 
plus minimecze – to na ko-
niec. 

W grupach młodszych,  
tam gdzie jest najwięcej no-
wicjuszy, kładziono i dalej 
kładzie się większy nacisk na 
dokładne poznanie zasad pił-
ki nożnej, podstawowych jej 
elementów czy też ćwicze-
niach zmierzających do uzy-
skania odpowiedniej koordy-
nacji ruchowej.

W grupach starszych właściwie po-
dobnie. Tu jednak młodym piłkarzom, 

poza „podstawą”, wpajane są już bar-
dziej zaawansowane elementy, jak 
choćby stałe fragmenty gry, zwody, 

gra głową i... „z głową”. Obie grupy 
wiekowe +12 mają więcej z gry, roz-

grywając między sobą wewnętrzne 
sparingi.

Wakacyjni zawodnicy
Są wśród uczestników treningów te-

raz tacy, którzy zaglądają tylko w okre-
sie przerwy w nauce. W lipcu trenowa-
ło też kilku zawodników, którzy na co 
dzień chodzą na zajęcia do klubów pił-
karskich, wykorzystując tamtejszą prze-
rwę w rozgrywkach. Poza nimi są i sta-

li bywalcy. Jest to więc okres 
dużych rotacji, ale we wrze-
śniu pewnie wszystko wróci 
do normy i grupy bardziej się 
ustabilizują. Równocześnie...

... zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać 

dzieci na treningi. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamię-
tać jednak o sztywno usta-
lonym przedziale wiekowym 

7-12 lat (funkcjonują dwie grupy - 7-9 
i 10-12 lat). Terminarz str. 3. rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Treningi: duża rotacja
Nie ma  wakacyjnej  przerwy  w darmowych  treningach  piłkarskich 

dla  dzieci.  Osobna  sprawa  to  frekwencja,  ale  nic  nie  stoi  na 
przeszkodzie, by powrocie do miasta wrócić na zajęcia, albo po prostu – 
przyjść i spróbować ten pierwszy raz...

9 sierpnia (środa) – Osiedle „Młodych”, boisko wielofunkcyjne
Muzyka, gry i zabawy dla dzieci

Organizatorzy: Rada Osiedla i administracja os. „Młodych”, DK „Chemik”

16 sierpnia (środa), g. 11.00 – Osiedle „Chemik”, Rynek Bytkowski
Konkurs wokalny „Mam Talent”

Konkurs dedykowany jest dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Podkład muzyczny przynieść należy na nośnikach CD, pendrive.

Organizatorzy: Rada Osiedla i administracja os. „Chemik”, DK „Chemik”

26 sierpnia (sobota) – Osiedle J. Tuwima, 

boisko wielofunkcyjne, skwer wypoczynkowy
Muzyka, gry i zabawy

Organizatorzy: Rada Osiedla i administracja os. im. J. Tuwima, DK „Chemik”

9 września (sobota), g. 11.00 – MOSiR „Pszczelnik
Bieg rekreacyjny/nordic walking

Trasa ok. 5,5 km 
(Park Pszczelnik - Pole Golfowe - Bażantarnia - Staw Rzęsa - Park Pszczelnik)

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza 
elektronicznego do 8 września br. do 11.00,

Więcej informacji na stronach: 
www.ssm.siemianowice.pl, www.mosir.siemianowice.pl

oraz 
www.facebook.com/siemianowiceslaskienasportowo1

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą tylko w Biurze Zawodów 9 września br. (10.15 - 10-50).
Organizatorzy: Rada Osiedla i administracja os. „Centrum”, SSM, MOSiR

Więcej szczegółów o imprezach na plakatach

Pobawmy się
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
BRONISŁAW BREGUŁA I WANDA STOLARCZYK*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
4. września 2017 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 2. października 2017 r. dyżurować będą 
Joanna Baranowicz – Pluskwik, Zbigniew Rogoż 

*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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:

 „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
„Michałkowice” i „Bańgów” – wtorki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie
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Z okazji Jubileuszu 60-lecia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczynamy 
cykl prezentujący wszystkie osiedla. Cofniemy się w nim w czasie do ich początków 

oraz przedstawimy, co nieco bieżących informacji, jak i rozwiązanych wyzwań 
przeszłych i czekających na rozwiązanie przyszłych oraz ciut ciekawostek...

„Bańgów” – najmłodsze osiedle

Zaczynamy  od  najmłodszego 
i prezentujemy  osiedle  „Bań-

gów”, które w przyszłym roku świę-
tować  będzie  –  dopiero  albo  już  – 
swoje  30-lecie.  Kiedyś  określano 
je  jako „osiedle na wsi”, kojarzono 
z Przełajką, a dziś...

- Pamiętam pierwsze wrażenia, pa-
miętam. Wysiedliśmy razem z moją 
świeżo upieczoną żoną z autobusu na 
Starym Bańgowie i zapytaliśmy o dro-
gę do nowopowstającego osiedla. 
Usłyszeliśmy: „Idźcie tam, po śladach 
błota, na pewno traficie”. I rzeczywi-
ście, po kilkunastu minutach doszliśmy 
i zobaczyliśmy kilka bloków 
oraz wieelki plac budowy. Był 
lipiec 1988 roku – wspominał 
swoje pierwsze chwile z ro-
dzącym się co dopiero „Bań-
gowem” Wacław  Inglot – je-
den z pierwszych jego miesz-
kańców, w rozmowie z naszą 
Redakcją parę lat temu.

Gdy osiedle rosło, sporo 
było w tamtym czasie różne-
go rodzaju komentarzy na te-
mat już samego położenia 
„Bańgowa”. Wydawałoby się, 
że rozłożenie go w niemal 
szczerym polu sprawi trudno-
ści w pogodzeniu wszystkich spraw. – 
W Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej prowadzono w końcu lat 80. 
dwa place budowy: osiedle „Węzło-
wiec” i „Bańgów”. To pierwsze było po-
strzegane jako bardzo atrakcyjne, ze 
świetną lokalizacją w pobliżu WPKiW 
w Chorzowie (dziś Parku Śląskiego 
– dop.). Natomiast o „Bańgowie” mó-
wiono „osiedle na wsi” i kojarzono go 
z Przełajką – mówił jakiś czas temu 
w rozmowie z „MS” Zbigniew Popek, 
były przewodniczący Rady Osiedla 
i Naczelnik Inwestycji Miejskich w Sie-
mianowicach Śląskich w okresie szyb-
kiego rozwoju osiedla. Czas jednak 
pokazał, że to się powiodło, a dzisiaj 
przeważnie słyszy się, iż specyficzne 
położenie osiedla – na uboczu to wa-
lor, duży plus, bo daleko od miejskiego 
gwaru, bo zielono i ptaki śpiewają. Ma-
ło kto zamieniłby to miejsce zamiesz-
kania na inne.

Latem 1988 roku, pierwsze wznie-
sione budynki, tj. kolejno: Władysła-

wa  Reymonta  2-8, 10-12 oraz Ma-
rii  Skłodowskiej-Curie  1-3-5, 7, 9, 
11, 13, 15 zaczęli zasiedlać miesz-
kańcy. – Mimo pewnych niedoróbek 
w mieszkaniach – jak mówiono: co 
tam niedokładnie wykonana stolar-
ka okienna, nie domykające się drzwi 
– każdy cieszył się z tego co dostał. 
Wszystko szło przecież dopracować 
– relacjonuje Wacław Inglot – obser-
wowałem jak szkielety, fundamen-
ty zamieniały się w stosunkowo krót-
kim czasie w budynki. Jak dopiero 
co zasiane trawniki zieleniły się. Pa-
miętam, że na tych kilka budynków, 

... set mieszkańców, samochodów 
można było zliczyć na palcach jed-
nej ręki. Całe osiedle jeździło jedy-
nym autobusem kursującym w okoli-
cy – linią 96 lub po prostu – chodzi-
ło pieszo. Pieszo przez „Bażanciar-
nię” do centrum miasta, pieszo na 
zakupy na Stary Bańgów. Psioczy-
li trochę na nas, że im kolejki robimy, 
ale do czasu gdy nie zaczęły powsta-
wać na naszym osiedlu sklepy. Przy-
pomina mi się taki wątek, że przynaj-
mniej przez kilkanaście pierwszych 
miesięcy, mieszkańcy osiedla „Bań-
gów” byli łatwo rozpoznawalni. Po 
czym? Po ubłoconych butach! Dlate-
go sporo osób poruszając się gdzieś 
poza osiedle, brało po prostu buty na 
zmianę. Ludzie byli wówczas wobec 
siebie jakby życzliwsi, bardziej chy-
ba zżyci...

Problemów w początkowej fazie roz-
woju osiedla było więcej. Brak szko-
ły, przedszkola, sklepów, kościoła. Do 
tego rosnące potrzeby mieszkańców 

w sport, kulturę, rekreację, infrastruk-
turę. Nad wszystkim należało się za-
stanowić, co, gdzie i kiedy wykonać. 
Te tematy szeroko omawiane były na 
posiedzeniach nowo zawiązanej Rady 
Osiedla, która do dzisiaj – mimo zmie-
niających się składów osobowych – 
jest ważnym gremium doradczym ad-
ministracji.

Na przełomie lat 80. i 90. oddawa-
no kolejne budynki do użytku, dosa-
dzano około 100 drzewek rocznie, 
usprawniano stopniowo infrastrukturę. 
Oprócz tego, – jedną z ważniejszych 
inwestycji w ostatnich latach – mówił 

w marcu 1994 roku Zygmunt 
Kalus – ówczesny kierow-
nik administracji „Bańgów” – 
była restrukturyzacja syste-
mu cieplnego. Zmodernizo-
wano kotłownie wolnostojące 
i wszystkie stacje wymienni-
ków. W mieszkaniach zamon-
towano 3935 zaworów grzej-
ników termostatycznych oraz 
zawory odcinające na powro-
cie. (...) Od początku istnie-
nia osiedla ludzie skarżyli się 
na złą jakość wody. Obecnie 
dwa razy w miesiącu prze-
prowadza się specjalistycz-

ne badania. 
Faktycznie problem z wodą był na 

tym osiedlu wiele lat. – Na początku 
to była makabra. Był osad, woda nie 
nadawała się właściwie do picia. By-
wało niekiedy, że wodę pitną dowożo-
no nam beczkowozem albo ludzie sa-
mi sobie skądinąd przynosili. Jest cał-
kiem dobrze od jakichś kilku lat. Jeże-
li chodzi o inne media, gaz, prąd – by-
ło ok. Jedynym problemem mógł być 
brak telefonu, ale w tamtych czasach 
i bez niego jakoś sobie radzono. Ja do-
stałem po czterech latach od wprowa-
dzenia się tutaj, podczas gdy niektórzy 
czekali nawet dwadzieścia – wspomi-
na Wacław Inglot.

A szkoła, sport i rekreacja? Nie trze-
ba było się o to upominać. Potrzeby 
widoczne były gołym okiem.

- Tłumy dzieci, którym należało za-
gospodarować czas i oczywiście zna-
leźć przedszkole lub szkołę. W końcu 
lat 80. był tylko jeden plac zabaw, więc 
można sobie wyobrazić jak bardzo był 

 os. „Bańgów”



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2017

oblegany. Robiono na nim wszystko, 
grano w piłkę nożną, bawiono się lal-
kami, tarzano w piaskownicy. Wszy-
scy musieli się jakoś pogodzić i zmie-
ścić. Pamiętam, że zrobiono też takie 

dzikie boisko blisko Rowu Michałko-
wickiego – dopiero potem wybudowa-
no nam prawdziwe boiska sportowe 
z bramkami, usypano górkę sanecz-
kową i wytyczono ścieżki spacerowe – 
mówi Inglot.

Ważnym elementem życia osiedla 
od wielu, wielu lat są pikniki 
osiedlowe. Barbara  Florek – 
członkini Rady Osiedla opo-
wiadała nam swego czasu, 
że pierwszy piknik był totalnie 
spontaniczny. Nie istniał jesz-
cze krąg taneczny. Rozpalono 
po prostu ognisko, ktoś wziął 
gitarę, każdy właściwie, co 
miał przyniósł. Nie były to cza-
sy sponsorów, wszystko robio-
no własnymi siłami. To wszyst-
ko było takie sympatyczne...

Aktualnie pikniki osiedlowe, 
odbywające się raz w roku, 
gromadzą wielu mieszkań-
ców osiedla. Są występy gwiazd, za-
bawy, konkursy, zawsze można coś 
zjeść, czegoś się napić. Ostatnio wró-
ciła rywalizacja sportowa. 

Szkoła w osiedlu „Bańgów” otwar-
ta została w marcu 1992 roku, parę 
lat później ze środków gminy dobudo-
wano salę gimnastyczną i przyszkol-
ne boisko ze sztuczną nawierzchnią. 
W „najgorętszych” latach do szkoły 
uczęszczało spokojnie przeszło 800 
dzieci. Dziś jest to Zespół Szkół nr 1 
w „Bańgowie”.

Praktycznie równolegle z zasiedla-
niem domów i budową kolejnych, roz-
poczęły się starania o objęcie opieką 
duszpasterską nowych mieszkańców. 
W 1988 roku erygowano parafię tym-
czasową w oparciu o pawilon kateche-

tyczny na Starym Bańgowie. Jej ad-
ministratorem ustanowiono ks.  Anto-
niego  Odróbkę – uzyskał urzędowe 
wskazanie lokalizacyjne na budowę 
kościoła. Obecną parafię pod wezwa-

niem św. Jana Sarkandra ustanowio-
no 1 stycznia 2004 roku. Jej probosz-
czem został ks. Krystian Bujak, który 
od 1992 roku zajmował się budową ko-
ścioła. 20 maja 2006 roku ks. abp Da-
mian  Zimoń, metropolita górnośląski 
poświęcił nową świątynię.

Obecnie osiedle „Bańgów”, poza za-
budową mieszkalną, szkołą i kościo-
łem, posiada też kilka placów zabaw, 
nowoczesne boisko wielofunkcyjne 
przy Marii  Skłodowskiej-Curie, si-
łownię na wolnym powietrzu, pawilony 
usługowo-handlowe, garaże – o które 
przed laty toczyły się długie dyskusje 
czy krąg taneczny, będący miejscem 
organizowanych imprez kulturalnych. 
Na osiedle składają się trzy ulice, któ-
rym patronują wybitni Polacy: Maria 
Skłodowska-Curie, Władysław  Rey-
mont i Karol Szymanowski.

Były i są wyzwania
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu 

w zasadzie lat sporo mówiło się o po-
ziomie bezpieczeństwa w „Bańgowie”. 
Odkąd funkcjonuje osiedlowy monito-

ring – jest spokojniej. Inną żywo dysku-
towaną sprawą było powstanie w po-
bliżu osiedla dużego sklepu – o to 
wnioskowano m. in. podczas zebrań 
osiedlowych. Nie tak dawno po dru-
giej stronie ulicy  Bańgowskiej po-
wstał taki dyskont. W tym roku rozpo-
czął się ostatni etap dociepleń budyn-
ków. Wraz z zakończeniem robót do-
mknięty zostanie wieloletni, pochła-
niający potężne środki finansowe, pro-
gram termomodernizacji.

Dzisiaj nadal są wyzwania, stojące 
zarówno przed administracją, Radą 

Osiedla, jak i... mieszkańca-
mi. Do nich z pewnością za-
licza się wygospodarowanie 
kolejnych miejsc parkingo-
wych a zarazem pogodzenie 
tego z utrzymaniem terenów 
zielonych w osiedlu. Zwolen-
ników i tego i tego nie bra-
kuje. „Na tapecie” jest rów-
nież temat ożywienia życia 
kulturalnego osiedla i ewen-
tualnego utworzenia klubu 
osiedlowego nie tylko dla se-
niorów, ale dla wszystkich, 
w tym dzieci. Z tą propozycją 
wyszła między innymi pod-

czas kwietniowego zebrania osiedlo-
wego Członków SSM Urszula  Gryc. 
Muszą jednak znaleźć się chętni, aby 
taki klub poprowadzić. Od lat nieroz-
wiązanym problemem jest „straszący” 
szkielet budynku, położony nieopodal 
szkoły, między pierwszą a drugą czę-
ścią osiedla. Wielokrotnie podejmo-
wane były próby załatwienia sprawy, 
lecz bezskutecznie – własność prywat-
na rzecz „święta”. Otwarta jest sprawa 
porządku na (niektórych) osiedlowych 
śmietnikach. 

Czas pokaże, jakie sprawy uda się 
załatwić w najbliższej przyszłości, a na 
jakie przyjdzie jeszcze poczekać. A co 
jeszcze wyjdzie, i co przyniesie przy-
szłość... tego nie wie chyba nikt.

Rafał Grzywocz, pes

Osiedla, jak i... mieszkańca-
mi. Do nich z pewnością za-
licza się wygospodarowanie 
kolejnych miejsc parkingo-
wych a zarazem pogodzenie 
tego z utrzymaniem terenów 
zielonych w osiedlu. Zwolen-
ników i tego i tego nie bra-
kuje. „Na tapecie” jest rów-
nież temat ożywienia życia 
kulturalnego osiedla i ewen-
tualnego utworzenia klubu 
osiedlowego nie tylko dla se-
niorów, ale dla wszystkich, 
w tym dzieci. Z tą propozycją 
wyszła między innymi pod-

Cyferki, a pod nimi kryją się...
Dzisiaj osiedle „Bańgów” to:
- 18 budynków mieszkalnych, 
- 85 klatek,
- 887 mieszkań,
- ponad 2200 zameldowanych mieszkańców,
- 484 miejsc postojowe,
- 41 garaży,
- 6,7 hektarów terenów zielonych,
- 15 placów gospodarczych (stanowisk kontenerowych)
- 3 place zabaw
- Kierownikiem ADM jest Danuta Morawiec
- Przewodniczącym Rady Osiedla jest Mieczysław Hojda

„Bańgów” – najmłodsze osiedle

Stąd ważnym jest, by w przypad-
ku wojaży można było, w razie potrze-
by – awarie nie czekają na powrót – 
błyskawicznie się skontaktować z nie-
obecnym w swoich czterech ścianach. 
Pamiętajmy o tym i na wszelki wypa-
dek pozostawmy u sąsiada, w osiedlo-

wej administracji adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub zo-
stawmy informację, do kogo z najbliż-
szej rodziny można się zwrócić z chwi-
lą zaistnienia nieprzewidzianego zda-
rzenia w naszym mieszkaniu. Nieza-
leżnie, przypominamy, by koniecznie 

przed wyjazdem sprawdzić: czy gaz 
odcięty, woda zakręcona, prąd wy-
łączony, a okna i sic! drzwi zamknię-
te. Dobrze też poprosić sąsiada, by 
opróżniał skrzynkę pocztową z mate-
riałów reklamowych i zerkał, czy ktoś 
obcy nie kręci się przy naszym „M”. 
Te zalecenia warto zapamiętać i sto-
sować nie tylko podczas wakacyjnych 
wyjazdów. Życzymy spokojnego i uda-
nego wypoczynku, bezpiecznych wy-
jazdów i powrotów. 

 pes

Wyjeżdżasz – zostaw namiary
Wakacje na półmetku. Wielu wojaże ma  już za sobą,  inni  liczą godzi-

ny bądź dni do wyjazdu. Każdy wypad to krótka lub dłuższa nieobec-
ność w mieszkaniach. W tym czasie – oby nie, odpukujemy w niemalowa-
ne drewno – różne mogą zdarzyć się sytuacje związane z naszym M.
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Podziękowanie
W imieniu użytkowników garaży 

w rejonie ulicy Niepodległości 61 i 63 
przy ogródkach działkowych chciałbym 
serdecznie podziękować Spółdzielni, 
a w szczególności Pani Kierownik Ha-
linie Naporze za wykonanie drogi do-
jazdowej do naszych garaży.

Pozdrawiam – Użytkownik garażu
- dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Cieszymy się, że 
część mieszkańców zauważa i po-
trafi dostrzec starania podejmowa-
ne przez administracje a związane 
z poprawą stanu technicznego i es-
tetyki osiedli, w tym przypadku osie-
dla „Chemik”. Za przekazane wyra-
zy wdzięczności dziękujemy.

Kiedy się doczekamy...
Witam czytając ostatnią gazetkę „Mo-

ja Spółdzielnia”.- Pan redaktor publiku-
je zdjęcia śmieci i podrzucania śmieci 
przez innych, ok. to jest problem. Mam 
pytanie – dlaczego Zarząd Spółdziel-
ni nic z tym nie robi. Przykład Osie-
dle Robotnicze 1-4, pojemniki na śmie-
ci, wszystko porozrzucane, notorycz-
ne podrzucanie śmieci, śmietnik połą-
czony z Placem zabaw dla dzieci. Py-
tam więc – kiedy się doczekamy zamy-
kanych śmietników? To nie są wielkie 
koszty, a zapobiegłoby to podrzucaniu, 
rozrzucaniu śmieci, no i najważniejsze 
higienie dzieci bawiących się obok.

Dziękuję – z poważaniem
Mieszkaniec bloku Sikorskiego 2c

- dane do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Nie jest prawdą po-

stawiony zarzut, iż Zarząd SSM nic 
nie robi z przypadkami podrzuca-
nych śmieci, gdyż m.in. na terenach 
osiedla „Michałkowice” wybudo-
wano zamykane śmietniki np. przy 
ulicach: Przyjaźni 36, 42, Stawo-
wa 11, Kościelna 36, Pocztowa 10, 
11, Obrońców Warszawy 1, 9, Wła-
dysława Andersa 4, 6. Budowa po-
dobnych śmietników będzie konty-
nuowana a zamykany śmietnik przy 
Władysława Sikorskiego 2-4 znaj-
dzie się w planie remontów 2018 r.

W sumie na terenie Spółdzielni 
znajduje się już ponad 40 estetycz-
nych zamykanych śmietników, do 
których dostęp mają jedynie nasi 
mieszkańcy.

Co z samozamykaczem?
Informuję, że kolejny raz w Admini-

stracji zgłoszono naprawę samozamy-
kacza przy ul. Reymonta 10 i, nieste-
ty, mieszkańcy nie doczekali się na je-

go naprawę. Nie wiem, kiedy w koń-
cu zostanie zamontowany porządny 
samozamykacz, który będzie spełniał 
swoją funkcję dłużej niż parę dni. Nad-
mieniam, iż jest to już kolejny raz, gdy 
zgłaszam ten problem i tracę nadzie-
ję, że zostanie on rozwiązany. Jeże-

li jednak SSM ma problem, to pro-
szę o zwrot gotówki dotyczący czę-
ści usług remontowych, które regular-
nie płacimy.

G. R.
- dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Sprawa okreso-
wo niesprawnego samozamyka-
cza w budynku przy ul. Władysła-
wa Reymonta 10 ze względu na je-
go naturalne zużycie znana jest ad-
ministracji osiedla „Bańgów”. Mając 
to na względzie w I dekadzie sierp-
nia br. samozamykacz zostanie wy-
mieniony.

Wykosił do gołej ziemi
Witam

Piszę w sprawie firmy, którą Spół-
dzielnia wynajęła do koszenia trawni-
ków.

W sobotę 1 lipca przy ulicy Grun-
waldzkiej 3 miała miejsce już kolej-
na w tym sezonie dewastacja nasze-
go przydomowego ogródka w wyko-
naniu pracownika tejże firmy. Osobnik 
ten przy pomocy spalinowej kosy wy-
kosił do gołej ziemi rabatę pełną kwit-
nących kwiatów i krzewów w naszym 
ogrodzie!!! Nie wspomnę już, że praco-
wał bez żadnych zabezpieczeń, do te-
go zakłócając spokój lokatorom w so-
botę o godzinie 19!!!

Nie reagował na nasze protesty 
z balkonu, więc musieliśmy interwenio-
wać osobiście. Ku naszemu zdumieniu 
i przerażeniu osobnik ten robił wraże-
nie nietrzeźwego, nie był w stanie zro-
zumieć, co do niego mówimy i potra-
fił jedynie wybełkotać, że „jemu kazali 
kosić to kosi” i że „on żadnego szkole-
nia nie miał”!!! Czy firma, którą zatrud-
nia Spółdzielnia, posiada jakiejkolwiek 
uprawnienia?

Dlaczego jej pracownicy nie przeszli 
szkoleń i nie mają ochrony BHP? Ja-
kim cudem firma ta wygrała przetarg 
na utrzymywanie zieleni na osiedlu?

W głowie się nie mieści, że za nasze 
pieniądze, co roku, Spółdzielnia wynaj-
muje taką szemraną firmę, której pra-
cownicy nie potrafią rozróżnić metro-

wej wysokości kwitnących malw, rud-
bekii i róż od trawnika! Nasze rabatki 
są oddzielone od trawnika pasem za-
bezpieczającym, ponadto są podle-
wane, pielone i koszone przez nas – 
z daleka widać, że to ogród, a nie traw-
nik. A jednak, co roku znajduje się ja-
kiś troglodyta bez przeszkolenia, który 
z upodobaniem niszczy nam ogródek.

Żeby było śmieszniej, ten człowiek, 
machający niebezpiecznym narzę-
dziem, jakim jest kosa spalinowa sko-
sił tylko kwiaty! Wszystkie chwasty 
i trawa zostały nietknięte! Szczyt nie-
kompetencji!

Ręce nam opadają i brak nam już 
słów. W zeszłym roku również pisali-
śmy do Spółdzielni w tej sprawie i jak 
widać nic się nie zmienia.

Proszę przyjrzeć się, jak wygląda-
ją skoszone przez tę firmę trawniki – 
zdewastowane, częściowo powyrywa-
ne rośliny, trawa skoszona do gołej 
ziemi – w niektórych miejscach został 
tylko piach i pył. Każdy, kto ma odrobi-
nę oleju w głowie wie, że podczas su-
szy nie kosi się trawy tak nisko, gdyż 
nie da rady odrosnąć.

Nasz ogród stworzyliśmy sami. Bez 
jakiejkolwiek pomocy ze strony Spół-
dzielni przekształciliśmy ugór pełen 
pokrzyw w miejsce, które jest ozdo-
bą osiedla. Za naszym przykładem po-
szli sąsiedzi i dzięki ciężkiej pracy nas 
wszystkich osiedle wiele zyskało.

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Spół-
dzielnia szanowała nasz wysiłek na, 
tyle chociaż, żeby uchronić naszą pra-
cę przed bezmyślną dewastacją. Pro-
szę zwrócić uwagę pracownikom tej 
firmy, że teren ogrodów pod balkonami 
nie wymaga koszenia, gdyż robimy to 
sami, a jeśli już – to niech zrobi to pro-
fesjonalna firma.

Lokatorka
- dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Zarząd Spółdziel-
ni i redakcja „MS” od wielu lat pro-
pagują ideę zakładania ogródków 
przydomowych czy ukwiecania bal-
konów, gdyż te działania podej-
mowane przez mieszkańców ewi-
dentnie wpływają na poprawę es-
tetyki budynków, osiedli. Nieste-
ty w wielu przypadkach, z różnych 
względów, ogródki te są „porzuca-
ne” i stanowią tym samym wątpliwą 
ozdobą. W takich przypadkach ad-
ministracje zmuszone są do likwida-
cji tych miejsc. Traktujemy opisany 
przez Panią przypadek jako nagan-
ny i wynikający z braku rozwagi pra-
cownika wykonującego tę usługę. 
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Z właścicielem firmy przeprowadzo-
no rozmowę dyscyplinującą. Nie-
mniej musimy zauważyć, iż na ryn-
ku pracy brakuje osób do wykony-
wania takich robót, a i „jakość” do-
stępnych pracowników może bu-
dzić wiele wątpliwości. Przy oka-
zji zwracamy uwagę, iż ze względu 
na toczące się w budynku roboty re-

montowe balkonów i docieplenia 
elewacji, a co za tym idzie koniecz-

ność ustawienia rusztowań nie da 
się uniknąć ewentualnych zniszczeń 
w tych ogródkach. Zapewniamy, że 

dołożymy wszelkich starań by szko-
dy te ograniczyć do niezbędnego 
minimum. Za zaistniałe problemy 
w imieniu wykonujących te prace 
przepraszamy.

* * *
Tytuły wyróżnione kursywą nadane 

zostały przez nadawców e-maili lub są 
fragmentami z nadesłanego ich tekstu.

Pogoda raczej sprzyja
W lipcu niewiele było dni, kiedy trze-

ba było na chybcika zmieniać codzien-
ny plan przygotowanych, u(o)mówio-
nych wcześniej atrakcji dla dzieci. Zde-
cydowana większość zajęć odbyła się 
zgodnie z założeniami. Jak zwykle 
program półkolonii ułożono w ten spo-
sób, by zawierał w sobie jak najwię-
cej rozrywki, przeplatanej od czasu do 
czasu elementami edukacyjnymi. Tak 
jak w przypadku wycieczek pieszych 
po mieście, czy autokarowych po wo-
jewództwie śląskim.Grupa półkoloni-
stów, choć w ciągu tych paru tygodni 
przeszła rotacje w składzie związane 
z wyjazdami dzieci na wakacje, mimo 
różnic wieku, zdążyła się zgrać i two-
rzy całkiem zgraną paczkę. 

O wrażeniach z pobytu na półkolo-
niach najlepiej mogą się wypowiedzieć 
sami uczestnicy: Opisują barwnie pro-
gram. Co lubią robić najbardziej? Co 
ich zaskoczyło, a co nowego już stąd 
dla siebie wynieśli?

Zaskoczenie tu,  
potem może w szkole

Bywa, że na zajęcia chodzi rodzeń-
stwo. Tutaj też są takie rodzynki jak 
12-letni Bartek i 7-letni Mikołaj  Pawi-
ca, którzy trzymają się razem. - Mi się 
najbardziej podoba to, że jest basen 
(KS „Michał” - dop.). Zabaw w wodzie 
zawsze bardzo wyczekuję. Fajnie jest 
też na wycieczkach, bo można się du-
żo nauczyć, jest pełno informacji. Byli-
śmy ostatnio na zamku w Ogrodzieńcu 
i tam był pan przewodnik. Dowiedzieli-
śmy się między innymi o tym, jak król 
Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnia-
ną, a zostawił murowaną. To inaczej się 
patrzy, kiedy chodzi się po takim zam-
ku, pan opowiada historię, legendy, coś 

zostaje zawsze w głowie – mówi Bar-
tek Pawica. - Jak się skończą półkolo-
nie, będę dobrze wspominał, wszystkie 
chwile tutaj. W ogóle to ja od razu wie-
działem, że chcę tu przyjść i to ja rodzi-
ców – a nie rodzice mnie - namawia-
łem, by mnie zapisali. Zachęcałem też 
kolegów, ale na razie nie przyszli, mo-
że w kolejnych tygodniach - dodawał 
entuzjastycznie młody półkolonista. Je-
go bratu, 7-letniemu Mikołajowi również 
mocno zapadła w pamięć wycieczka do 
ogrodzienieckiego zamku, ale nie tylko: 
- Po zwiedzaniu mieliśmy czas, żeby 
pokupować sobie pamiątki. Ja kupiłem 
piłkę i taką figurkę do postawienia ma-
ły Ogrodzieniec – stoi sobie już na biur-
ku. Z półkolonii zapamiętam też to, że 
po raz pierwszy w życiu byłem na base-
nie. No, duże wrażenie. Byłem na płyt-
kim, była ciepła woda – mówi o swoich 
wrażeniach półkolonista.

Chłopakom spodobały się na przy-
kład potężne ruiny zamku, a dziew-
czynkom?

- Bardzo podoba mi się na całych pół-
koloniach, bo raz idziemy na basen, in-
nym razem do kina, czasem jedziemy 
na jakieś wycieczki. Są tu mili opieku-
nowie. My możemy tutaj wykorzystać 
swoją energię. Najbardziej podobała mi 
się wycieczka do ZOO, bo akurat dużo 
zwierząt było na wybiegach. Dwa słonie 
ochlapywały się wodą, stały żyrafki, były 
małpki. Był też nawet lew, który nie spał 
i niedźwiedź, który spał. Druga najlep-
sza wycieczka to była do Ogrodzieńca. 
Byłam tam już drugi raz, ale przez pokój 
tortur nadal nie mogłam przejść. Już po 
pierwszym urządzeniu musiałam wyjść, 
bo to okropne. Nie mogłam tego słuchać 
jak opowiada przewodnik. Podobała mi 
się za to skała, która wyglądała jak wiel-

błąd i oczywiście cały zamek. Ogólnie 
to fajnie, bo pogoda nam się za każ-
dym razem udaje – cieszy się relacjonu-
jąc swój pobyt na półkoloniach 10-letnia 
Zuzia Maciaszek-Staśkiewicz.

- Fajne są też quizy z wiedzy, co za-
pamiętaliśmy z wycieczek, które pa-
nie opiekunki (Karolina Sienkiewicz, 
Kasia Sowisło, Agata Olczyk - dop.) 
robią nam zawsze następnego dnia. 
Normalnie to by się tylko to odhaczało, 
a tak trzeba uważać, co mówią, żeby 
jutro coś odpowiedzieć. Jak w szkole 
się będą o to pytać, to można zasko-
czyć, że się to wie – dodaje.

- Lubię tutaj być. Przekonałam ro-
dziców, żeby mnie tu zapisali. Zawsze 
coś się na półkoloniach dzieje. Na-
si opiekunowie są mili, zabawni i po-
zwalają na wszystko. Lubię jak chodzi-
my na basen, oglądamy filmy – fajnie 
spędzamy czas. A przy tym mam dużo 
przyjaciół, których poznałam tu – po-
wiedziała 11-letnia Zosia Zahra.

O tym, jak wygląda przeciętny dzień 
na półkoloniach i jak mogą wyglądać 
tu urodziny opowiada z kolei 11-let-
ni Fabian Klocek: - Rano wszyscy się 
zbieramy w domu kultury. Wychowaw-
cy sprawdzają obecność, czasem bio-
rą pieniążki i wychodzimy. Nie ma nas 
długo. Cały czas jesteśmy w ruchu, bo 
wszędzie musimy dojść – na basen, do 
Parku Tradycji na film. Nie za bardzo 
lubię długo chodzić, ale jakoś wytrzy-
muję – mówi z uśmiechem i kontynu-
uje: - Akurat wczoraj podczas wyciecz-
ki do Ogrodzieńca miałem urodziny. 
Wziąłem do autobusu cukierki, poroz-
dawałem a wszyscy zaczęli mi śpiewać 
sto lat, mówili wszystkiego najlepsze-
go, było fajnie – relacjonuje urodzinowy 
dzień Fabian. Co oprócz tego zapadnie 
mu z półkolonii w pamięci? - Na pewno 
wycieczka do ZOO. Był lew, który cały 
czas leżał i patrzał na nas, były tarantu-
le, w tym jedna na ścianie i wąż grubo-
ści dwóch pięści - pokazuje, by to una-
ocznić podekscytowany półkolonista.

Ciągle w ruchu
Dzieciaki długo czekały na moment, gdy będzie można na chwilę zapo-

mnieć o szkole. O oderwanie się od tego w możliwie ciekawy sposób 
zadbali organizatorzy i opiekunowie półkolonii w DK „Chemik”. Nie ma na-
wet ćwierć dnia nudy, zastoju... Basen, projekcje filmowe, wycieczki, gry 
sportowe, treningi, zabawy... Czy czegoś brakuje?

ciąg dalszy na str. 8
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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 terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro Rozliczeń EC i Innych Mediów SSM

 Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Budynki

18. 09.
Walerego Wróblewskiego 55, 55a, 57, 59

Władysława Reymonta 2, 4, 6, 8, 38, 40, 42, 44, 46
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3

19. 09.

Niepodległości 57a, b, c; 61d, e, f
Władysława Reymonta 10, 12, 48, 50, 52, 54, 56

Marii Skłodowskiej-Curie 5, 7, 11
Karola Szymanowskiego 6

20. 09.

Niepodległości 59b, c, d; 63a, b, c
Władysława Reymonta 26, 28

Marii Skłodowskiej-Curie 9, 13, 15
Karola Szymanowskiego 2, 4, 8, 10, 12, 14

21. 09.
Niepodległości 61a, b, c, g, h

Władysława Reymonta 24, 30, 32, 34, 36

22. 09.
Niepodległości 57d, 59a,

Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22,
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

25. 09. Leśna 7

Harmonogram odczytu wodomierzy
oraz odczytu

i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Data Budynki

18. 09.
Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23,

Grunwaldzka 5a, b, d,
Władysława Jagiełły 2

19. 09.
Skłodowskiej 25, 27, 33

Grunwaldzka 5c, e, f
Walerego Wróblewskiego 26, 28

20. 09.
Marii Skłodowskiej-Curie 31, 35, 37

Grunwaldzka 6a, b
Walerego Wróblewskiego 30, 32

21. 09.
Marii Skłodowskiej-Curie 39, 43, 45

Grunwaldzka 6c, 4a

22. 09.
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51,

Grunwaldzka 4b, c, d

25. 09. Marii Skłodowskiej-Curie 53, 57, 59

Dla 9-letniego Kuby  Mazura to nie-
pierwsze półkolonie. Mówi, że chętnie 
wraca, a najbardziej z całego pobytu po-
dobają mu się panie opiekunki. - Są dla 
wszystkich miłe i wymyślają nam różne 
niespodzianki. Młody półkolonista chwa-
li też wolny czas na wycieczkach i moż-
liwość zakupu pamiątek: - Zawsze ma-
my trochę czasu dla siebie i jest okazja, 
by kupić coś rodzicom. Z Ogrodzieńca 
przywiozłem im taką figurkę zamku do 
postawienia – zdradza. Kuba Mazur po-
chwalił też wycieczkę do Ogrodów Ka-
pias w Goczałkowicach Zdroju: - Czę-
sto jeździmy tam całą rodziną i fajnie, że 
pojechaliśmy też z półkolonii. Najlepszy 
jest w nim taki wielki labirynt, ale też cie-
kawe są angielskie ogrody, chińskie i ta-
ki domek hobbita – wylicza.

- Na półkolonie zapisał mnie dzia-
dek. Jestem tutaj pierwszy raz, ale od 
początku się nie bałam, szybko się ja-
koś odnalazłam. Mam swoje koleżan-
ki, kolegów. Największą atrakcją pół-
kolonii są te wycieczki. Mi się podoba-
ła do Ogrodzieńca, gdzie są takie ruiny 
zamku, po których można chodzić. Lu-
bię też bawić się w ośrodku, na przy-
kład poskakać na skakance – powie-
działa 7-letnia Magda Żak.

Swoimi wrażeniami dzieliła się też 
10-letnia Wanessa  Michalska: - 
Wszystko mi się tutaj podoba, zawsze 
mamy dużo różnych atrakcji, ale trze-
ba słuchać pań. W pamięci zostaną mi 

nasze wycieczki: do ZOO, Ogrodzień-
ca i skansenu. - W skansenie mogli-
śmy brać udział w takich zabawach, 
których już dzisiaj nie ma. Na przykład 
była taka, że trzeba było za pomocą 
patyka prowadzić metalowe koło pro-
sto, tak by się nie przewróciło, albo nie 
wyjechało za takie pachołki. Fajnie jest 
też tu dlatego, że za konkursy można 
dostać jakieś nagrody – oceniła półko-
lonistka.

Z boku dobrze to wygląda
Nie tylko sami półkoloniści żyją tym, 

co dzieje się  przez kilka godzin każde-
go (roboczego) dnia na półkoloniach, ale 
również ich opiekunowie obserwują, wy-
słuchują relacji i cieszą się szczęściem 
swoich pociech. Kamila  Żak – mama 
dwójki uczestników Magdy i Kuby oce-
niła organizację półkolonii bardzo pozy-
tywnie. - Ta ocena jest „na szóstkę”. Du-
żo sportu, fajne wycieczki. Dzieci są bar-
dzo zmęczone po powrocie do domu, 
ale jest to „zmęczenie pozytywne”. Takie 

zajęcia w domu kultury są lepsze od wa-
kacji w domu. W mieszkaniu dzieci cho-
dzą od tabletu do telewizora, a tutaj – 
cały czas są w ruchu. To mi się podoba 
i naprawdę nie ma czego się do czego 
doczepić – ocenia. Wypowiedział się i ta-
ta innego półkolonisty. - Ja mogę powie-
dzieć tylko tyle, że syn jest zadowolony. 
Fajnie spędza czas na basenie, wyciecz-
kach. Jedynym mankamentem półkolonii 
może być to, że są dopiero od 9.00. Ma-
ło kto o tej porze zaczyna pracę. Ogólnie 
jednak wszystko na plus. A dowiedzieli-
śmy się o półkoloniach po prostu – pocz-
tą pantoflową – mówi Przemysław Ma-
lik, ojciec Bartosza.

W sierpniu - ciąg dalszy
To dopiero półmetek letnich półkolo-

nii. Aktualnie bierze w nich udział śred-
nio około 40-45 dzieciaków z różnych 
części miasta. W sierpniu druga porcja 
atrakcji, przygotowanych przez kierow-
nictwo Domu Kultury „Chemik”. We-
dług zapowiedzi półkoloniści uczest-
niczyć będą, jak co roku, między inny-
mi w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, po-
jadą do Koszęcina i odwiedzą w Bren-
nej... nietoperze. Zaskoczeń, wrażeń 
będzie niemało.

Zdjęcia patrz str. 15.
 Rafał Grzywocz

Ciągle…

ciąg dalszy ze str. 7
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Michałkowice”. Na początku lipca było… a jest nowy parking – Kościelna 36D, E 

os. „Chemik”. Zabudowany śmietnik już służy 
– Alfonsa Zgrzebnioka 37-39

os. „Michałkowice”. Kolejne stanowisko kontenerowe 
wkrótce będzie udostępnione - Władysława 

Sikorskiego 1

os. „Centrum”. Zmiana otoczenia budynku – Jedności 1

os. „Chemik”. Odremontowano schody terenowe 
– Alfonsa Zgrzebnioka 38

os. „Młodych”. Szeroki dojazd plus chodnik 
po remoncie – ul. Mikołaja

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

Parkingi, elewacje, windy, 
śmietniki, klomby...
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Dwa nowe klomby pojawiły się przy Śląskiej 46 (z lewej) oraz Śląskiej 48-50 (z prawej)

os. „Młodych”. Tu nowa winda dopiero będzie 
– Walerego Wróblewskiego 2

os. „Centrum”. Przy Jedności 1 wykonano nowe 
stanowisko kontenerowe

os. „Bańgów”. Kolejne fragmenty elewacji nabierają koloru – Marii 
Skłodowskiej-Curie 69A-75

os. „Chemik”. Latem też remontowane są klatki 
schodowe – Niepodległości 61

os. „Węzłowiec”. W rejonie budynków  
Grunwaldzka 3 A-F i 5A-F przytrafiła się awaria 

aż 21 lamp parkowych.  
Konieczna była wymiana kabli zasilających

os. „Młodych”. Nowa winda robi 
wrażenie - Plac Józefa Skrzeka 

i Pawła Wójcika 7A
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str. 12

Parkingi, elewacje, windy,  
śmietniki, klomby...

Każdy  plan  remontów  –  na  którekolwiek  osiedle  by  nie  spojrzeć  –  złożony  jest  z wielu  elementów/punktów. 
W wakacyjne miesiące robót w bród i wyraźne widać, gdzie i w jaki sposób na naszych oczach zmienia się es-

tetyka osiedli na plus – ogółem, ale też otoczenie konkretnych domów, poszczególnych klatek, czy balkonów. Za-
łożenia na papierze przekładają się w realne działania.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W ostatnich tygodniach w osiedlu 

„Tuwima” oddano do użytku zabudo-
wany i zadaszony śmietnik, z którego 
korzystają dziś mieszkańcy budynków 
przy ulicy Okrężnej  3-5-7. Jednocze-
śnie w tychże budynkach po wykona-
niu niezbędnych czynności (trzy razy 
„d”): dezynfekcji, deratyzacji i dezyn-
sekcji, zamknięto zsypy.

Dalsze prace związane z gospodar-
ką odpadami komunalnymi tej czę-
ści osiedla – przy ulicy Okrężnej oraz 
Leśnej  kontynuowane będą, ale już 
w przyszłym roku.

W innej części osiedla – przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 10 – po-
malowano pierwszą z klatek tego 
budynku, segmentu „A”. Chwila 
przerwy i w sierpniu robotnicy po-
jawią się ponownie, by odnawiać 
pozostałe. A to nie koniec. Równo-
cześnie tegoroczny plan remontów 
zakłada także estetyzację wysłu-
żonej już windy w klatce schodo-
wej przy ulicy Wojciecha  Korfan-
tego 10C.

To w klatkach, a zewnątrz: przy uli-
cy Wojciecha Korfantego, tyle że pod 
numerem „17” wykonano doraźną na-
prawę czół balkonowych oraz elewacji.

Ważnym zadaniem było też nowe 
oznakowanie wszystkich miejsc posto-
jowych dla osób niepełnosprawnych. 
Kolorem niebieskim wytyczono w su-
mie 28 takich stanowisk.

Dużo pracy mieli w lipcu osiedlo-
wi konserwatorzy. Poza malowaniem 
nowych oznakowań drogowych dla 
osób niepełnosprawnych, zajęli się też 
między innymi: wymianą wodomierzy 
w mieszkaniach budynków przy ulicy 
Okrężnej  15 i 17  czy montażem no-
wych ławek i koszy według potrzeb 
w całym osiedlu.

W najbliższych planach administra-
cji jest między innymi remont elewa-
cji balkonowej budynku przy ulicy Her-
mana  Wróbla  2  od strony cmenta-
rza. W tym roku podobne roboty miały 
miejsce już przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 4.

Osiedle „Chemik”
Wakacyjne miesiące to w tym osie-

dlu czas wysokich obrotów – realiza-
cji najważniejszych zadań planu re-
montów.

Do wyremontowanej niedawno czę-
ściowo tzw. Alei Szkolnej, można do-
pisać kolejne pozycje. To między inny 
utwardzona korą asfaltową droga do-
jazdowa do garaży, biegnąca poniżej 
skarpy, na obrzeżu osiedla, w pobli-
żu budynku przy ulicy Niepodległości 
61-63. To również kolejne w tym osie-
dlu zabudowane stanowisko kontene-
rowe położone między klatkami scho-
dowymi Alfonsa Zgrzebnioka 37 i 39.

Jeśli chodzi o śmietniki w „Chemiku” 
– najszybciej zmieni swój wygląd ten 
przy ulicy Walerego  Wróblewskiego 
51-53, ujęty jeszcze w tegorocznym 
planie remontów.

W letnie miesiące dominują – co zro-
zumiałe – roboty na zewnątrz budyn-
ków. Administracja zleciła jednak ja-
kiś czas temu roboty malarskie w kilku 
klatkach budynku przy ulicy Niepod-
ległości 61. W zeszłym roku wykona-
no niejako „przygotówkę” pod więk-
sze roboty: zamontowano białe kory-
ta, biegnące przez wszystkie piętra, 
gdzie operatorzy multimedialni umie-
ścili swoje instalacje, odnowiono par-
tery. Teraz pora na kompleksowe pra-
ce malarskie. A te idą sprawnie i szyb-
ko, bo już połowa z zaplanowanych ro-
bót jest gotowa, tj. klatki schodowe „D”, 
„E”, „F” i „G”.

O niektórych mniejszych wykona-
nych zadaniach też warto wspomnieć. 
Na przykład o tym, iż w osiedlu pojawi-
ło się kilka nowych ławek, między in-
nymi przy odremontowanej części Alej 
Szkolnej i przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka. Na lato jak znalazł.

Osiedle „Michałkowice”
Wygląda na to, że udostępniając na 

dniach nowy parking dla kilkunastu sa-
mochodów zminimalizowany zostanie, 
choć w jakimś stopniu problem bra-
ku dostatecznej ilości miejsc postojo-
wych w rejonie budynków przy ulicy 
Kościelnej 36, Przyjaźni 8 oraz admi-

nistracji. Przez lata, raz po raz, miesz-
kańcy sygnalizowali gdzie się da i roz-
kładali ręce widząc, że miejsca par-
kingowe przy ich budynku zajmowane 
są przez klientów banku, czy sklepów 
z ulicy Kościelnej, a dla nich brakuje. 
Z drugiej strony – parkowanie na wą-
skiej uliczce i parkingu skośnym przed 
budynkiem Przyjaźni  8 do prostych 
i przyjemnych nie należało. 

W lipcu na fragmencie trawnika na 
wysokości klatek schodowych przy 
Kościelnej 36D-E wytyczono i wybru-
kowano nowe miejsca do parkowania. 
Dodatkowo w ramach robót towarzy-
szących wykonano wzdłuż niego nowy 
chodnik. Czas szybko pokaże, na ile 
parking rozładuje problem...

Przy ulicy Władysława Sikorskiego 
1 niewiele już brakuje do tego, by za-
kończyć zabudowę śmietnika. Do osa-
dzenia pozostało właściwie jeszcze 
zadaszenie. Wytyczono go w nowym 
miejscu. Z kolei tam, gdzie dotych-
czas funkcjonował śmietnik – dokład-
nie między dwoma parkingami, admi-
nistracja zaplanowała udostępnienie 
dwóch dodatkowych miejsc postojo-
wych dla samochodów.

Trzecim ważnym zadaniem, jakie 
w tej chwili pilotuje ADM jest kapitany 
remont balkonów przy ulicy Wyzwo-
lenia  6B. Z każdym tygodniem widać 
postępy – docelowo elewacja „B”, ma 
wyglądać tak jak sąsiedni już wykona-
ny segment balkonów „A”.

Osiedlowi konserwatorzy tymcza-
sem zajęli się między innymi realiza-
cją wniosków mieszkańców o wymia-
nę, bądź zamontowanie nowych ła-
wek przy ulicy Obrońców Warszawy 
9 i Władysława  Andersa  6B. Pojawił 
się też nowy kosz na psie odchody – 
przy Pocztowej 11-15.

Osiedle „Bangów”
Pierwszy etap dociepleń, tj. termomo-

dernizacja elewacji budynku – tej od 
strony pól – przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 69A-75 zakończył się. Ko-
lorystyką elewacja jest podobna do tej, 
jaką można zaobserwować choćby na 
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Rozwiązania zagadki: 

Klepsydry
Ustawiamy najpierw obie klepsydry, w czasie kiedy jed-

na odmierzy 7 minut to zdążymy obrócić tę czterominutową. 
W ten sposób otrzymamy jedną minutę. Teraz wystarczy 2 x 
4 minuty i mamy 9 minut.

Piotr i Paweł
Iloczyn wieku trzech synów Piotra wynosi 36.
Wobec tego wiek każdego z nich jest dzielnikiem liczby 36.
Paweł nie mógł ustalić wieku synów, mimo iż mógł poli-

czyć ilość okien w budynku. Stąd wniosek, że okien w bu-
dynku było 13, gdyż tylko taka liczba jest sumą czynników 

w dwóch przypadkach. 
13 = 6+6+1 = 9+2+2

Dopiero po informacji, że jeden z synów Piotra jest star-
szy od dwóch pozostałych (kolor włosów oczywiście nie miał 
żadnego znaczenia), mógł jednoznacznie wybrać wariant:

13 = 9+2+2 czyli to jest wiek synów Piotra
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

budynkach docieplanych w ostatnich 
latach na pierwszym etapie osiedla. 

Tym samym „Bańgów” staje się bar-
dziej jednolity, jeśli chodzi o koloryt. 
Znikają ostatnie „czerwone bloki” – jak 
niektórzy zwykli określać część budyn-
ków osiedla tzw. drugiej nieruchomo-
ści, których właśnie ciemno czerwone 

lub brązowe attyki i daszki widoczne 
były już z daleka, z czym między inny-
mi kojarzył się przejezdnym przez lata 
„Nowy Bańgów”.

Najbliższe tygodnie to roboty na 
rusztowaniach na elewacji strony bal-
konowej – od wejść do klatek schodo-
wych. Jeszcze dużo pracy przed robot-
nikami, miesiące...

W czerwcu Urząd Miasta wyremonto-
wał całą główną ulicę Marii Skłodow-
skiej-Curie. W ostatnich tygodniach – 
poniekąd kontynuując roboty drogo-
we w osiedlu – administracja zleciła 
uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie 
pęknięć w drogach przy Władysława 
Reymonta, Karola Szymanowskiego 
i Marii  Skłodowskiej-Curie  61-85, ja-
kie pojawiły się na przestrzeni miesię-
cy, począwszy od kwietnia. Osiedlowi 
konserwatorzy mieli też za zadanie ko-
lejny raz odnowić linie poziome drogo-
we, między innymi pasy, miejsca wy-
łączone z ruchu pojazdu, a także sta-
nowiska parkingowe dla osób niepeł-
nosprawnych - to kolorem niebieskim.

W lipcu wymieniono kolejny pion 
zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji 
– w budynku przy ulicy Władysława 
Reymonta  18 oraz Marii  Skłodow-
skiej-Curie 69B.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” również bar-

dzo ważnym zadaniem jest termomo-
dernizacja wieloklatkowego budynku 
przy ulicy Grunwaldzkiej 3. Renowa-
cję ścian prowadzą jednocześnie dwie 
firmy, przez co prace idą – jeśli tylko są 
ku temu odpowiednie warunki atmos-
feryczne – sprawnie i szybko. Ruszto-
wania w tej chwili widoczne są od stro-
ny głównej ulicy Grunwaldzkiej. 

Nieco dalej również prowadzo-
ne są roboty na elewacji budynku. 
Przy Grunwaldzkiej  6A, B realizo-

wany jest kompleksowy remont bal-
konów, z uwzględnieniem balustrad, 
ścian i posadzek według zaprotokoło-
wanych potrzeb po przeglądzie tech-
nicznym.

Są i inne mniejsze, ale ważne zada-
nia. Administracja zleciła prace, po-
legające na naprawieniu części drogi 
w rejonie budynku przy ulicy Włady-

sława Jagiełły 31D. Na dojeździe do 
parkingu była już potrzeba podniesie-
nia i ustabilizowania zapadniętej stu-
dzienki ściekowej. Przy okazji wyre-
montowano fragment jezdni.

W lipcu kontynuowano duże roboty 
dekarskie na dachu wielkopołaciowym 
budynku położonym przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 15. 

Na pisemny wniosek mieszkańców 
uporządkowano teren przylegający do 
budynku i jednocześnie delikatesów 
przy ulicy Władysława  Jagiełły  25. 
Lokatorzy zaczynają sadzić już tam 
nowe rośliny. Jesienią pojawią się też 
niskopienne drzewka.

I w tym miesiącu osiedla nie ominę-
ła awaria. Tym razem przestało dzia-
łać oświetlenie uliczne wzdłuż budyn-
ków przy ulicy Grunwaldzkiej 3-5 (21 
lamp parkowych). Wezwano specjali-
styczną firmę, która usunęła awarię, 
ciągnąc w ziemi nowe kable elektrycz-
ne. Niestety nie obyło się bez potrzeby 
wykonania przekopu na części trawni-
ków i nowo wykonanych chodnikach...

Osiedle „Młodych”
Droga dojazdowa z chodnikiem, win-

dy, okna. W ostatnich tygodniach pod-
jęto kilka ważnych problemów. Mię-
dzy innymi wyremontowano drogę do-
jazdową przy ulicy Mikołaja, znajdują-
cą się na tyłach pawilonów usługowo-
-handlowych, będącą zarazem dojaz-
dem dla dostawców towaru i do szko-
ły. Równocześnie wybrukowano też 
chodnik – dojście do schodów tereno-
wych, łączących część sklepową osie-
dla z mieszkalną.

W każdym planie remontów osiedla 
„Młodych” znajduje się pozycja „dźwi-
gi osobowe”. W tym roku w tej rubry-
ce również są zadania do wykonania. 
Część z nich jest gotowa. Do najśwież-
szych należy oddana do użytku miesz-

kańcom nowa winda przy Placu  J. 
Skrzeka i P. Wójcika 7A. Teraz prace 
trwają w innej klatce – przy Walerego 
Wróblewskiego 2.

Administracja zleciła też wymianę 
okien na poziomie zero w klatkach 
schodowych przy ulicy Niepodległo-
ści  30-32  (gotowe) oraz Walerego 
Wróblewskiego 2-4 (będzie).

Konserwatorzy skończyli wymianę 
wodomierzy w kolejnych mieszkaniach 
– przy Alei Młodych 8-9.

Osiedle „Centrum”
W „Centrum” na uwagę zasługuje 

zakończony remont drogi dojazdo-
wej do wieżowców przy ulicy Śląskiej 
46-48-50. Była to inwestycja podzie-
lona na dwie części, sfinansowana 
ze środków zarówno Spółdzielni, jak 
i Urzędu Miasta. W pierwszej poło-
wie roku wyremontowano część środ-
kową tej drogi – to z Budżetu Obywa-
telskiego. Przez ostatnich kilka tygo-
dni remontowano sam wjazd w to mi-
ni osiedle oraz część drogi położoną 
mniej więcej na wysokości budynku 
przy Śląskiej 50. Była to o tyle ważna 
inwestycja, że z tej drogi korzystają nie 
tylko kierowcy jako wyjazd/dojazd do 
domu, ale też piesi idący na targ, przy-
stanek, czy do parku.

Jeden klomb, a jak potrafi zmienić 
otoczenie budynku. Mowa o terenie 
przed budynkiem przy ulicy Jedno-
ści 1. Nowy klomb, donica z kwiatami 
i wysypany żwirek sprawiły, że ten nie-
wielki kawałek terenu stał się jednym 
z przyjemniejszych dla oka w rejonie 
ulic Jedności i Hutniczej. A jeszcze 
nie tak dawno był w tym miejscu kiosk, 
nie zawsze dało się utrzymać wokół 
niego porządek... 

To zresztą niejedyny klomb, jaki 
w ostatnim czasie uformowano w osie-
dlu „Centrum”. Dwa inne powstały przy 
budynku Śląska od strony ulicy Jana 
Pawła  II oraz między budynkami Ślą-
ska 48-50.

W lipcu utwardzono też w pobliżu 
budynku przy Jedności  1 teren pod 
pojemniki na surowce wtórne. To dru-
gie wybrukowane w okresie wakacyj-
nym stanowisko kontenerowe w „Cen-
trum” – po Śląskiej 46. rg

ciąg dalszy ze str. 11

Parkingi, elewacje, windy, 
śmietniki, klomby...
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Węzłowiec”. Przy Grunwaldzkiej 3 kontynuowane 
jest docieplenie elewacji

os. „Tuwima”. Wymieniono ławkę 
przy Hermana Wróbla 4b

os. „Węzłowiec”. Na Kompleksie Garażowo-
Usługowym Wł. Jagiełły 15 kontynuowano remont 

generalny dachu

os. „Tuwima”. Nowy śmietnik przy Okrężnej 5 
już służy mieszkańcom

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

Parkingi, elewacje, windy, 
śmietniki, klomby...
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Marta Bodera

Edyta Jabłońska

Martyna Waligóra

Zuzia Plaszczyk

Maja Cecot

Oskar Razakowski

Jubileusz  
w oczach dzieci

Wszystkie rysunki wykonano podczas imprezy plene-
rowej 15 lipca br. z okazji Jubileuszu 60-lecia Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Młodzi artyści 
swoje wizje malowali na boisku wielofunkcyjnym i skwer-
ku wypoczynkowym przy ulicy Wojciecha Korfantego 9-10 
w os. im. Juliana Tuwima.

Imprezę zorganizowały wspólnie Rada Osiedla, admini-
stracja osiedla „Tuwima” oraz DK„Chemik”.

Prace znalazły już swoje miejsce w siedzibie Domu Kul-
tury „Chemik”. Wkrótce mogą do nich dołączyć kolejne...

O imprezach jubileuszowych czytaj na str. 19. rg
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W Ogrodach Kapias

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu - i takie 
niespodzianki były

Nawet dziewczyny próbowały...

Potężne ruiny ogrodzienieckiego zamku wywarły 
wrażenie

Z takim żubrem można robić prawie wszystko

W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie 
były nietypowe zabawy

W ZOO chyba każdemu się podobało

Na drewnianej palisadzie Grodu Birów

Ciągle w ruchu
czytaj - str. 7
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

 32 765-38-71 lub 506 178 147
Oferujemy Państwu:

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

 Szeroki asortyment trumien oraz urn, a także palm, wieńców i bukietów

 Własną chłodnię, windy do opuszczania trumien i urn, baldachim pogrzebowy

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

 Usługi grabarskie na terenie cmentarza w Bytkowie (przy parafii św. Ducha)

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego 

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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... A w „RENOMIE” 
nadal zniżka

Nie tylko  na  półkoloniach  bę-
dzie warto długo i miło spę-

dzić wolny czas. Krócej, ale za  to  in-
tensywnie  można  spróbować  się  za-
bawić w wakacje - na przykład w krę-
gle - w Centrum Rozrywki „RENOMA”.

Tylko na okres wakacji dzieci i mło-
dzież mają zniżkę 20% za każdą go-
dzinę gry – za okazaniem legityma-
cji szkolnej – od poniedziałku do piąt-

ku od 11.00 do 17.00 (ostatnia godzi-
na gry od 16.00). Będąc w „RENOMIE” 
możemy nie tylko pograć w kręgle, ale 
także w piłkarzyki, bilard czy lotki. Jest 
też bar, gdzie można przysiąść i cze-
goś się napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego  Wró-
blewskiego  37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00. rg
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Bezpieczeństwo, porządek publiczny w osiedlach - cz. 1

Priorytety dzielnicowych
Ustalone  półroczne  zadania  priorytetowe  w pracy  dzielnicowych  są  jednym  z elementów  szerszego  planu 

  MSWiA  zatwierdzonego  w 2016  roku,  mającego  wzmocnić  rolę  tych  policjantów  w środowisku  lokalnym. 
Przyjrzyjmy się więc, czym zajęli się w pierwszej, a co uznali za priorytet w drugiej połowie roku nasi dzielnicowi, 
jeśli chodzi o osiedla SSM, bądź ich bezpośrednie sąsiedztwo...

Zaczynamy od osiedli bytkowskich.
Zadania priorytetowe – szczegóły
- Plan działań priorytetowych pole-

ga na tym – mówi aspirant sztabowy 
Jarosław  Ganda, kierownik Rewiru 
Dzielnicowych Komendy Miejskiej Po-
licji w Siemianowicach Śląskich – że 
na podstawie zdiagnozowanych ocze-
kiwań społeczności swojego rejonu 
służbowego, popartego analizą zagro-
żeń, dzielnicowy ma opracować w cy-
klach półrocznych przedmiotowy plan, 
w którym wskazuje najistotniejsze zi-
dentyfikowane zagrożenie oraz okre-
śla cel do osiągnięcia.

Przyglądając się bliżej zadaniom sie-
mianowickich dzielnicowych policji na 
rok 2017 łatwo dojść do wniosku, że 
zdecydowana większość z nich doty-
czy grupowania się ludzi w jednym 
miejscu i spożywania tam alkoholu, co 
dalej wiąże się z zakłócaniem porząd-
ku, nieraz ciszy nocnej, zaśmiecaniem, 
rzadziej dewastacją mienia. - Są ta-
kie miejsca w osiedlach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i na 
ich obrzeżach. Zazwyczaj zlokalizowa-
ne są w pobliżu sklepów sprzedają-
cych alkohol, w tym całodobowo. Wia-
domo, że problemu się nie uniknie, ale 
gdy policjanci będą regularnie doglą-
dali tych miejsc, można go zminimali-
zować. Pijący przeniosą się po prostu 
w inne miejsce, a jeśli tam znów będzie 
to uciążliwie dla grupy mieszkańców, 
rolą dzielnicowego ponownie będzie to, 
by tego problemu się tam pozbyć – wy-
jaśnia Jarosław Ganda.

 Co miesiąc każdy z dzielnicowych 
siemianowickiej policji, poza normal-
ną pracą w terenie, przygotowuje się 
do tego, by zrelacjonować przed kie-
rownikiem rewiru dzielnicowych, co do-
tychczas zrobił, jakie podjął konkretne 
działania. - Na tej podstawie wiem, co 
jeszcze można dodatkowo i ewentual-
nie zlecić, gdy jest taka potrzeba, wsłu-
chując się również w sugestie dzielni-
cowego. Z poziomu kierownictwa moż-
na ustalać wówczas niestandardowe 
zadania typu, że trzeba pełnić służbę 
po cywilnemu, potrzeba pełnić służbę 
o różnych porach dnia i nocy, bo pro-
blem uwidacznia się na przykład póź-
nym wieczorem, czy podjąć inne dzia-

łania prewencyjne – wylicza Ganda. 
- Każdy z dzielnicowych musi doku-
mentować to, co zrobił. Cokolwiek ro-
bimy, to dokumentujemy. Bywa, iż za-
chodzi potrzeba założenia monitorin-
gu, postawienia dodatkowego ogrodze-
nia, wspólnych lub dodatkowych patroli. 
Wówczas występujemy do Urzędu Mia-
sta, Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go, Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, czy Straży Miejskiej itd. Musi 
być to współdziałanie, bez którego nie-
kiedy nie da się problemu rozwiązać. 
Niemniej ważna jest szybka reakcja 
mieszkańców. Efekty każdego działa-
nia priorytetowego, po jego zakończe-
niu podlegają ocenie oraz wskazanym 
jest przekazywanie społeczności infor-
macji w tym zakresie – dodaje.

Dzielnicowi – ich wskazania
Osiedle „Młodych”

Dzielnicowym w tym osiedlu (Rejon 
11 KMP w Siemianowicach Śl.) jest 
młodszy aspirant Szymon Ochmann. 
W pierwszej połowie roku podjął on 
działania, zmierzające do zminimalizo-
wania problemu grupowania się osób 
nieletnich z pobliskiej szkoły – picia al-
koholu, zakłócania porządku i zaśmie-
cania przy ulicy Teatralnej 3 od stro-
ny balkonów oraz aptece i schodach 
terenowych przy ulicy Niepodległo-
ści 29. Przez ten okres regularnie pa-
trolował teren, tak on jak i patrol policji, 
przeprowadził między innymi rozmo-
wy profilaktyczne z osobami, jakie do-
puszczają się tam czynów karalnych, 
nakładano mandaty karne, rozmawiał 
z dyrekcją szkoły w obecności ucznia. 
Przy aptece pojawiła się kamera, zaś 
niebawem od strony balkonów budyn-
ku przy ulicy Teatralnej 3 SSM planuje 
ogrodzeniem odciąć drogę do feralne-
go miejsca. - Problem – jak relacjonuje 
dzielnicowy – zmniejszy się.

W tej chwili zadaniem priorytetowym 
mł. asp. Szymona Ochmanna jest zmi-
nimalizowanie problemu zakłócania 
spokoju i ciszy nocnej w pobliżu loka-
li usługowo-handlowych przy ulicy ks. 
Jana Kapicy 14B, gdzie sprzedaje się 
alkohol. Na ten problem wielokrotnie 
wskazywali mieszkańcy z pobliskich 
budynków przy ulicy Jana Stęślickie-
go, ZHP oraz Szarych Szeregów, ak-

centując zwłaszcza godziny wieczor-
ne i nocne.

Osiedle „Chemik”
Aspirant Piotr Burzyk to z kolei dziel-

nicowy osiedla „Chemik” (Rejon 9 KMP 
w Siemianowicach Śl.). Pierwszym z je-
go tegorocznych zadań priorytetowych 
było podjęcie działań, zmierzających do 
zminimalizowania problemu regularne-
go spożywania alkoholu, popełniania 
wykroczeń przeciwko porządkowi, spo-
kojowi publicznemu i zanieczyszczenia 
miejsc publicznych w rejonie sklepu „Le-
wiatan” przy ulicy  Alfonsa  Zgrzebnio-
ka  43A. - To w zasadzie jedno z kilku 
takich miejsc w osiedlu „Chemik”, gdzie 
gromadzą się osoby spożywające alko-
hol, co przeszkadza mieszkańcom oko-
licznych budynków. Na każdej służbie 
kontrolowałem to miejsce, prowadziłem 
rozmowy z tymi osobami, sprzedawców 
uczulałem, by nie sprzedawano im alko-
holu, jeśli będą już pod wpływem... Prze-
prowadziłem też rozmowy z mieszkań-
cami, by reagowali na zauważony pro-
blem nawet anonimowo, bo jeśli nie po-
dejdzie dzielnicowi, to podjedzie patrol 
interwencyjny – mówi asp. Piotr Burzyk. 

Aktualnie zadaniem priorytetowym 
dzielnicowego z „Chemika” jest rozwią-
zanie podobnego problemu w pobliżu 
delikatesów przy ulicy ks.  Jana  Kapi-
cy, nieopodal administracji, gdzie scho-
dzą się i zjeżdżają osoby z różnych 
stron miasta i nie tylko, robiąc libacje 
alkoholowe od późnych godzin wie-
czornych do nocy. Ten właśnie problem 
związany z zakłócaniem ciszy nocnej 
sygnalizowali mieszkańcy zarówno 
osiedla „Chemik”, jak i „Młodych”.

Osiedle „Węzłowiec”
Zadanie priorytetowe aspiranta szta-

bowego Tomasza Bakalarza – dzielni-
cowego osiedla „Węzłowiec (Rejon 10 
KMP w Siemianowicach Śl.) w pierw-
szej połowie roku dotyczyło podjęcia 
starań zmierzających do wyelimino-
wania problemu nagminnego picia al-
koholu, zakłócania porządku i spoko-
ju publicznemu oraz zanieczyszcza-
nia terenu w obrębie lokali użytkowych 
np. Spółdzielni Spożywców „Społem”, 
czy baru przy ulicy Grunwaldzkiej  8, 
w pobliżu jednego z głównych osiedlo-

ciąg dalszy na str. 18
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A.A GAZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

A.A.AUTOKARY, 53, 55, 57 miejsc, 
przewozy nad Bałtyk, wycieczki 
krajowe, wesela, kina, teatry. 
#DarTransTur zaprasza, 

tel. 512 385 600

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

tel. 513 689 048

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

tel. 506 601 278

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

tel. 604 243 950

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja, 

tel. 32 220-64-27, 531 944 531

ELEKTRYK – usługi, wymiana tablic licz-
nikowych - bezpiecznikowych, usuwanie 
awarii elektrycznych, instalacje elektryczne, 
wymiana – modernizacja, tel. 662 653 111

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

EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393 

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

tel. 783 367 264  

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

tel. 32 228-80-82, 501 409 237 

ANGIELSKI - tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania. Przygotowanie do 
egzaminu gimnazjalnego oraz 
matury,  tel. 502 453 556

SKLEP „Pełna Szafa” (Tania odzież) 
Siemianowice, ul. Boh. Westerplatte 2 
zaprasza na posezonową wyprzedaż 
towaru. Odzież już od 1 zł. 
W najbliższym czasie nowa dostawa 
odzieży jesienno-zimowej. Zapraszamy!

SPECJALISTA neurolog lek. med. 
Joanna Krzemińska zaprasza do 
gabinetu działającego we współpracy 
z lekarzami Lucyną i Krzysztofem Moćko, 
Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 1A. 
Rejestracja  - tel. 722 281 181 

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

TELEWIZORY, naprawa u klienta, 
gwarancja na usługi. Siemianowice Ślą-
skie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfro-
we.  Czynne 9:00 do 20:00 oprócz nie-
dziel,   tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

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

KOREPETYCJE – chemia, matematyka 
– w domu ucznia,   tel. 609 313 634 

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

MEBLE  na wymiar, kuchnie, szafy 
i garderoby,  biurowe, sklepowe, łazienkowe, 
tapicerowane,       tel. 510 724 303

MALOWANIE, tapetowanie, panele, 
gładzie, tel. 609 255 283

NAPRAWA telewizorów u klienta,
tel. 603 898 300

WYWÓZ gruzu, śmieci, opróżnianie 
mieszkań, piwnic, transport. 
www.e-fresz.com.pl, tel. 781 113 208

OVERPC – sklep, serwis i naprawa 
komputerów, telefonów, tabletów i lap-
topów, Bytkowska 5/1A, dojazd gratis, 

tel. 505 412 220

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego 
rodzaju naprawy hydrauliczne, 
elektryka, gazowe, ślusarstwo. 
Regulacja i naprawa okien, 
kompleksowe remonty.  
Tanio – solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście,  tel. 503 427 475 

wych chodników. Na uciążliwości na-
rzekają zarówno mieszkańcy z pobli-
skich budynków – głośne zachowa-
nie, wulgaryzmy itd. jak i sprzedawcy, 
gdyż wygląd pijanych i to, co po sobie 
zostawiają może zniechęcać do robie-
nia u nich zakupów. Dzielnicowy regu-
larnie doglądał i nadal to robi, przepro-
wadzał też liczne rozmowy z pijącymi. 
Jak mówi: Problem jest mniejszy, ale 
nadal trzeba podejmować interwencje.

Inne miejsce, które upodobali sobie 
spożywający alkohol, a co przeszka-
dza mieszkańcom pobliskich budyn-
ków, to otoczenie sklepu „Nutka” oraz 
lokalu użytkowego z kebabami w dru-

giej części osiedla „Węzłowiec”, w po-
bliżu budynków przy ulicy Władysława 

Jagiełły  33-35-37. Rozwiązanie tego 
problemu z kolei mieści się w zadaniu 
priorytetowym na te półrocze.
Kontakt, dyżury - obopólna pomoc
O rozpracowywanych zadaniach 

priorytetowych można porozmawiać 
– i pomóc zarazem – bezpośrednio 
z dzielnicowymi. Kontakt do nich:

- Osiedle „Młodych”, mł. asp. Szy-
mon Ochmann - tel. 727 032 600,

- Osiedle „Chemik”, asp. Piotr Bu-
rzyk - tel. 727 032 591,

- Osiedle  „Węzłowiec”,  asp.  szt. 
Tomasz Bakalarz - tel. 727 032 596.

Dzielnicowi pełnią również dyżury 
w poniedziałki, środy, piątki od 17.00 
do 19.00 w siedzibie przy ul. ks.  Ja-
na Kapicy 15 obok administracji osie-
dla „Chemik”.

Gdy dzielnicowego nie ma w pra-
cy, a sytuacja wymaga szybkiej inter-
wencji, wówczas dzwonimy na „po-
gotowie policyjne” - 997  i  112. Jeśli 
sprawa wymaga spotkania się gdzieś, 
z kimś, wówczas można zostawić wia-
domość dzielnicowemu osobiście lub 
telefonicznie na komendzie albo po-
przez aplikację mobilną „Moja Komen-
da” – również anonimowo. rg

ciąg dalszy ze str. 17

Priorytety
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Jubileusz w plenerze
W lipcu odbyły się trzy kolejne imprezy wpisujące się w cykl wydarzeń kulturalnych 

i sportowych obchodów 60-lecia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Orga-
nizowały je kolejno administracje i Rady Osiedli z os. „Tuwima”, „Chemik” i „Bańgowa”...

Przy dętej orkiestrze – jak kiedyś...
Pierwsza z imprez odbyła się na boisku wielofunkcyjnym 

oraz skwerku przy kaskadzie wodnej przy ulicy Wojciecha 
Korfantego. Skierowana była głównie dla najmłodszej spo-
łeczności „Tuwima” i okolic, ale „orkiestrowego”, wyjątko-
wego zwieńczenia mógł posłuchać każdy.

Imprezę podzielono na pięć elementów. Była rywalizacja 
sportowa w konkursie rzutów karnych i rzutów piłką do ko-

sza. Był konkurs plastyczny, gdzie głównym tematem był ju-
bileusz 60-lecia SSM, a dzieciaki biorące w nim udział mia-
ły przy przelewaniu pomysłów na papier dużo frajdy - pra-
ce patrz str. 14. Zabawnie było podczas łowienia „rybek” 
w oczku kaskady wodnej.

Ciepło przyjęto koncert Orkiestry Dętej Chorzowski Brass 
Band, pod dyrekcją Adama Góreckiego – przewodniczą-
cego Rady Osiedla. 12-osobowy skład wykonywał wesołe 
i taneczne krótkie utwory do starszych melodii. Muzycy po-
pisali się wielkim kunsztem, 
a kto nie był... niech mocno 
żałuje. - Był to w zasadzie ta-
ki powrót do tradycji. Kilka-
dziesiąt lat temu to właśnie 
orkiestry umilały popołudnia 
muzyką lekką, łatwą i przy-
jemną, zanim na estradzie 
pojawiały się główne gwiaz-
dy. W Siemianowicach Ślą-
skich były przyzakładowe or-
kiestry – na przykład Kopalni 
„Michał”, Kopalni „Siemiano-
wice”, „Huty Jedność”, a kon-
certy regularnie odbywały się 
w Parku Miejskim, czy parku michałkowickim – mówi Gó-
recki i dodaje: - Administracja bardzo fajnie poradziła so-
bie z organizacją imprezy. Dzieci miały dużo zabawy, a dla 
naszej orkiestry było wielką przyjemnością zagrać tu dla 
mieszkańców. Co ciekawe, na co też zwrócili uwagę moi 
koledzy, skwer przy W. Korfantego 9-10, wraz z jego po-
łożeniem blisko bloków stworzył swoistą muszlę koncerto-
wą – budynki odbijały muzykę, co stworzyło fajny klimat, 
dobrze się grało i jak się okazuje, powstało tu również faj-
ne i przytulne miejsce do koncertów – przyznaje dyrygent.

Wracając do konkursów – oczywiście było dużo słodkości, 

a na zwycięzców czekały upominki: piłki, komplety do łowie-
nia rybek i robiące furorę wśród najmłodszych spinnery. Po-
pcorn serwowała firma MMJ.

Nad całością czuwało kierownictwo administracji os. „Tu-
wima”, w tym prowadząca imprezę Dorota Łącka – kierow-
nik ADM, konserwatorzy, a także członkowie Rady Osiedla: 
Adam  Górecki, Beata  Bernasikowska, Ryszard  Osyra 
i Bronisław Breguła. Organizatorzy zapowiadają, że druga 

impreza plenerowa odbędzie się w sobotę, 26 sierpnia br. 
popołudniu i tym razem również – skoro sprawdziła się raz 
– nie zabraknie rozrywkowej muzyki dętej...

Futbol, skakanki, hula-hopy
Kolejną lipcową imprezę zorganizowała administracja i Ra-

da Osiedla os. „Chemik” przy współpracy z DK „Chemik”. Na 
boisku wielofunkcyjnym osiedla „Młodych” i jego zielonym oto-
czeniu 26. lipca, przygotowano konkursy i zabawy – to głów-
nie dla dziewcząt, a dla chłopców mini turniej piłkarski. Uczest-

niczyły w nim 4 drużyny.
- Podobała mi się ta zaba-

wa. Pierwszy raz w życiu krę-
ciłam hula-hopem na szyi i od 
razu wygrałam konkurs. To 
było najlepsze, ale poza tym 
inne konkurencje też nie by-
ły złe – oceniała na świeżo 
10-letnia Zuzia  Maciaszek-
-Staśkiewicz.

- Bawiłem się super. Wraz 
ze swoim zespołem zajęliśmy 
drugie miejsce, bo jedni by-
li dużo starsi od nas. W na-
grodę za grę dostaliśmy du-

żo słodyczy i medal pamiątkowy między innymi z napisem 
60-lecie SSM – zrelacjonował krótko 9-letni Kuba Mazur.

Hula-hopy, skakanki, biegi drużynowe. A równolegle to-
czące się mecze. Po zakończeniu obu rywalizacji na 
wszystkich uczestników czekały słodkie upominki, a dla 
grających w piłkę również pamiątkowe medale.

Sportowo, wokalnie 
31. lipca odbyła się impreza plenerowa na boisku wielo-

funkcyjnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w „Bańgowie”. 
Relację, jak się bawiono w bloku sportowym i kulturalnym 
zamieścimy w kolejnym wydaniu „MS”. rg
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Niebieskie – tylko dla niepełnosprawnych
Nigdy wcześniej miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na osiedlowych parkingach i nie tylko nie by-

ły tak wyraźnie oznakowane. Z daleka widoczne z jaskrawo niebieskim tłem to wymóg, jaki nakłada rozporzą-
dzenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – wdrażane jest dziś przez Spółdzielnię we wszystkich osiedlach.

Niebieska nawierzchnia, 
ten sam piktogram

Zarządcy nieruchomości w Polsce 
systematycznie dostosowują wszyst-
kie miejsca postojowe, tzw. „koperty” 
zgodnie z przepisami ministerstwa. Sta-
nowiska powinny mieć niebieską na-
wierzchnię i wyraźny pikto-
gram z symbolem osoby nie-
pełnosprawnej (P-24). Dzięki 
zmianom miejsca mają być 
lepiej widoczne. O to walczy-
li zresztą niepełnosprawni.

SSM – w trakcie
Od dobrych kilku tygodni 

parkingi zasobów Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej zapełniają się nie-
bieskimi „kopertami”. Do 
wypełnienia docelowo jest 
około 170 takich stanowisk 
dla niepełnosprawnych – 
zestawiając razem wszyst-
kie siedem osiedli SSM. Jak na ra-
zie konserwatorzy zrealizowali ogó-
łem ponad połowę zadania. Do końca 
wakacji wykonane powinny być, jeśli 

nie wszystkie, to zdecydowana więk-
szość miejsc. Używany materiał to 
farba akrylowa rozpuszczalnikowa do 
znakowania jezdni.

Nie pasuje, ale potrzebne
Zdania na temat wprowadzanej zmiany 

są różne. Według Marka  Pawełczyka,

mieszkańca osiedla „Węzłowiec” to 
słuszne posunięcie: - Wiadomo, że jest 
mega problem ze znalezieniem popołu-
dniami miejsc do parkowania. Bijemy się 

o parking. Niektórzy sprytnie wykorzy-
stują sytuacje, że miejsca dla niepełno-
sprawnych czasem są słabo oznakowa-
ne i parkują na styk, a gdy im się zwróci 
uwagę to tłumaczą, że nie było widocz-
ne. Od teraz nie ma mowy o naciąganiu. 
Osobna sprawa jak już o tym mówimy, to 

prawdziwość tej niepełnospraw-
ności. Chciałbym, by rzeczywi-
ście konkretnie niepełnosprawni 
z tych stanowisk korzystali, a nie 
ich całe rodziny – ocenia.

Z kolei  Lucyna  Nowic-
ka, mieszkanka Michałkowic 
stwierdziła, że: - i tak wszyscy 
mieszkańcy wiedzą, gdzie jest 
oznakowane miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej i na nim nie 
parkują. Ten niebieski w ogóle 
nie pasuje do kolorów osiedla, 
wręcz razi z daleka po oczach, 
szpeci. Ale jak trzeba... – po-
wiedziała lokatorka.

W Polsce do korzystania ze specjalnie 
wyznaczonych miejsc do parkowania 
uprawnionych jest około 400 tys. osób 
z niepełnosprawnością. rg

Niebieski z szarym się nie pomyli

A w osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

-  Hermana  Wróbla  2  – zdewastowa-
no drzwi,

- Wojciecha Korfantego 4B – znisz-
czono samozamykacz, 

- Wojciecha Korfanytego 9C – znisz-
czono kłódkę w wejściu na dach,

- Hermana Wróbla 7C – zdewastowa-
no drzwi wejściowe,

-  Wojciecha  Korfantego  2  – uszko-
dzono zamek i wkładkę do śmiet-
nika.

„Młodych”
- Teatralna 1 – bohomazy na elewacji 

budynku od strony balkonów.
„Michałkowice”

- Przyjaźni 18-22, plac zabaw – poła-
mano sztachety ogrodzenia.

W  andale  latem  też  nie  próżnują,  czego  dowodzi 
wykaz  odnotowanych  dewastacji.  No,  cóż  znisz-

czenia to jedno, a konsekwencje finansowe ponoszone 
przez wszystkich to drugie. Czy tak być musi? Na to py-
tanie każdy winien sobie odpowiedzieć samodzielnie. 

Nagrody czekają
Przypominamy, że non stop aktualna jest oferta Zarządu 

nagradzania kwotą 2000 złotych za skuteczne wskazanie 
sprawców dewastacji. Skuteczne, to znaczy zakończone al-

bo wyrokiem sądu, albo ugodą ze sprawcą, który zobowią-
że się do naprawy zniszczeń i pokrycia wszelkich kosztów 
swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgłoszenia, bo nie za-
mierza folgować niszczącym wspólne mienie. Warto za-
stanowić się nad ofertą, 2 tysiące piechotą nie chodzi. Je-
żeli ktoś zamierza przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie,  bądź  telefoniczne  w Dziale  GZM, 
tel. 32 6091-405. Dyskrecja zapewniona.  pes

2000 złotych
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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. 32 228-80-97w
w
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Cena 
producenta
za pomnik

2.900 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl
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REHABILITACJA
MASAŻ

Z DOJAZDEM DO PACJENTA
tel. 728 849 752

TERAPIA MANUALNA
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW
KOŃCZYN

Dawid Pawlak
mgr fizjoterapii

więcej na: www.fizjomedicare.pl

W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm
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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
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)

P o ł a m  g ł o w ę
Rozwiązanie SUDOKU 7/17
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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 kolu mnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Parę 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.

Klepsydry
Masz do dyspozycji 2 

klepsydry, które mierzą 4 
i 7 minut. Gotuj strusie ja-

jo dokładnie przez 9 minut. 
Istnieją 2 prawidłowe od-
powiedzi.

 Piotr i Paweł
Po dłuugiej rozłące spo-

tkali się dwaj przyjaciele, 
Piotr i Paweł.

„Mam trzech synów” – 
powiedział Piotr.

„W jakim są wieku?” – 
zapytał Paweł.

„Iloczyn ich wieku jest 
równy 36, a suma jest rów-
na liczbie okien budynku, 
obok którego stoimy” – od-
powiedział Piotr.

„Te informacje mi nie wy-
starczą” – odrzekł Paweł 
po namyśle.

„Dodam więc, że najstar-
szy syn jest rudy” – rzekł 
Piotr.

„Skoro tak, to już wiem!” 
– zawołał Paweł.

Ile lat ma każdy z synów 
Piotra?
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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

MIESZKANIOWE

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2-poko-
jowe na os. Chemik,  
  tel. 501 320 426, 32 259-60-96

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 508 215 355

MIESZKANIE 67 m2 z całym wyposa-
żeniem w Bytkowie sprzedam, 
  tel. 535 199 530

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję-
cia,  tel. 508 215 355

SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie, 
52 m2 na ul. Powstańców w Siemiano-
wicach Śl.,  tel. 730 945 700

SPRZEDAM mieszkanie w Siemiano-
wicach na osiedlu „Chemik”, 45 m2 (2 
pokoje) do remontu. Cena 145 tys.,  
 tel. 663 373 137

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
57 m2 na osiedlu „Chemik” lub zamie-
nię na mniejsze,  tel. 794 266 313

SPRZEDAM mieszkanie 43 m2, dwa 
pokoje i kuchnia w Siemianowicach 
Śląskich, Aleja Młodych, 
  tel. 531 401 808

SPRZEDAM mieszkanie - os. „Che-
mik”, 38 m2, ul. Wróblewskiego 69, p. 
4/10 (Rynek Bytkowski),  
  tel. 721 526 663

SPRZEDAM mieszkanie w Michałko-
wicach, ul. Stawowa, 48 m2, 3 pokoje, 
3 piętro,  tel. 665 580 088

WYNAJMĘ mieszkanie 38 m2,  
  tel. 693 134 785

ZAMIENIĘ kawalerkę własnościową 
w bloku na większe. Spłacę zadłuże-
nie lum dam odstępne, 
  tel. 601 456 321

RÓŻNE

MALWA - wesela, komunie, chrzciny, 
stypy, catering. Sala 120 osób. Michał-
kowice,  tel. 693 176 123

POTRZEBNA opiekunka do osoby 
chorej, tel. po 16.00,  tel. 513 249 812

SIEMIANOWICKA Szkoła Gitary - za-
pisy 11 wrzesi eń, godz. 18.00, Cen-
trum Kultury przy ul. Niepodległości 
45. Informacja  
 - tel. 501 715 769

SPRZEDAM kiosk, ul. Wyzwolenia 7, 
Michałkowice,  tel. 503 075 627

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

SAMOCHODOWE

AUTA kupię, wszystkie marki,  
  tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

GARAŻ do wynajęcia, ul. Kapicy,  
 tel. 515 191 411

KUPIĘ garaż Grunwaldzka/łokietka 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
 tel. 505 053 309

WYNAJMĘ garaż, okolice ul. Korfan-
tego,  tel. 601 615 286 

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

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

ssm@poczta.fm
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:  3.  Śpiewy słowicze; 8. 

Miejsce klęski hetmana Żółkiewskie-
go; 9.  Uprawia rolę; 10.  Bankruc-
two;  11.  Orzeźwiający deser poleca-
ny w Mojej Kuchni na łamach „Mojej 
Spółdzielni”; 12.  Mściwy rewanż; 13. 
Płaszczka; 15. Pięć tuzinów; 17. Na-
pój Bachusa; 18.  Zbocze góry; 19. 
Czepia się psiego ogona; 20.  Nie-
zbędny do życia; 21.  Trezory w ban-
kach; 25.  Na głowie żużlowca; 28. 
Śmietanka polityczna; 31. Kinga, pre-
zenterka telewizyjna; 32.  Łasza; 33. 
Zdenerwowanie przed występem; 34. 
Bzykające utrapienie wczasowiczów; 
35. Sztampa; 36. Dyktatura; 37. Sie-
dziba. 

PIONOWO: 1. Jest przy ulicy Wró-
blewskiego 37 w Siemianowicach Ślą-
skich; 2. Rozrusznik katarynki; 3. Kul-
tura bycia; 4.  Część rajdu; 5.  Niesie 
się po lesie; 6. Szeptane do ucha; 7. 
Gnuśność; 13. Trzykołowy dla dziec-
ka; 14.  Gazowy podgrzewacz wo-
dy; 15. Grodzisko; 16.  „Wzmocnienie 
potencjału szkolnictwa zawodowego 
w mieście Siemianowice Śląskie”; 22. 
Ryś stepowy; 23. Firma Roku w Sie-
mianowicach Śląskich; 24.  Dzielni-
ca naszego miasta; 26.  Kąt okre-
ślający kierunek marszu; 27.  Więk-
sza pożyczka z banku; 29. Tworzywo 
sztuczne; 30. Rybka akwariowa. 

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od  1  do  16  dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 21  sierpnia  br.  na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: Redakcja  „Moja  Spół-
dzielnia”  –  Krzyżówka  nr  8/17  lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 

„MS”: ssm@poczta.fm  z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 8/2017.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 07/2017 z hasłem: Wypoczywaj 
latem otrzymują: Anna  Holewa, ul. 
Niepodległości 60 (I miejsce); Marce-
li  Ferdyn, ul. Krucza 1A (II miejsce); 
Beata  Hoczyk, ul. Wł. Reymonta 30 
(III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-

łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-
mianowicka Spółdzielnia Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

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

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Siemiano-
wicach Śl. zaprasza na „Uśmiech-
nięte Zakupy” do naszych placó-
wek handlowych na terenie miasta.

MIESIĘCZNIK SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Druk: „Kolumb”, Siemianowice. Nakład: 12500 egzemplarzy. 
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia  drobne  przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 30 lipca 2017 r.

J K L

Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić 
tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem....

Żona: Świetnie...Co powiesz na 
kuchnię?

J K L

Sąsiadka pyta sąsiadkę:
- No i jakie wrażenia przywiózł syn 

z wakacji?
- Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale 

już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!
J K L

Idzie turysta drogą spotyka bacę  
i pyta:

- Baco, mogę przejść przez waszą łą-
kę, bo chcę zdążył na pociąg o 10.40.

- A idźcie, a jak spotkacie mojego by-
ka to i na ten o 9.15 zdążycie.

J K L

Agent biura podróży wynajmuje 
Kowalskim apartament nad morzem.
- A czy tu często pada deszcz? – py-

ta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.

J K L
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Lato serwuje nam bardzo zmienną 
pogodę  -  od  upałów  rodem  z Saha-
ry,  po  jesienne  szarugi.  Te  kaprysy 
aury na szczęście nie odbijają się na 
dostępności  tanich  warzyw  i owo-
ców,  więc  wykorzystajmy  ich  obfi-
tość  i zdecydowanie  wprowadźmy 

je do domowego menu oraz poeks-
perymentujmy przy tej okazji. A nuż, 
stworzymy  jakieś  ciekawe  i nowa-
torskie,  a przede  wszystkim  smacz-
ne danie?

Zapiekanka z porów
Białe części porów – 1 kg – ugotować 

do miękkości w osolonej wodzie z do-
datkiem 1/2 szklanki mleka. Po odce-
dzeniu przełożyć do ogniotrwałego na-
czynia, posypując solą i pieprzem do 
smaku. Na wierzchu ułożyć plastry 
masła (ok. 15 dag). Całość posypać 
grubą warstwą startego żółtego sera. 
Zapiekać w piekarniku, aż ser się roz-
topi. Podawać z pieczywem.

Pomidory zapiekane 
z papryką

3 duże cebule pokroić i podsma-
żyć na 4 łyżkach oleju. Dodać pokro-
joną w paski paprykę (0,5 kg) i dusić 
aż zmięknie. Wtedy dołożyć poćwiar-
towane pomidory (0,5 kg), pozostawia-
jąc na ogniu jeszcze przez 10 min. Do-
prawić solą, pieprzem papryką słod-
ką i ostrą, bazylią i tymiankiem. Na 
wierzch potrawy wbić delikatnie 4 jaj-
ka i poczekać, aż się zetną. Podawać 
z pszennym pieczywem.

Kalafior inaczej
Ugotować duży kalafior z dodatkiem 

soli i odrobiny cukru (można też ugo-
tować na parze). Odcedzić i podzie-
lić na różyczki. Żaroodporne naczynie 
wyłożyć plastrami boczku, a na nich 
ułożyć kalafior. 2 jajka ubić, dodać sól 
i posiekany lubczyk, a następnie wlać 
do nich 1 łyżkę mąki roztrzepaną w 2 
łyżkach mleka. Ubić jeszcze raz i za-
lać kalafior. Wstawić do gorącego pie-
karnika i zapiec. Podawać z dodat-
kiem ryżu.

Coś na deser
3 banany zmiksować z 1/2 l. schło-

dzonego pasteryzowanego mleka 
z dodatkiem 1 – 2 łyżek cukru. Poda-
wać z kostkami lodu.

Przepis można zmodyfikować i za-
miast bananów użyć innych łatwo się 
miksujących owoców – proporcje wg 
uznania i zamierzenia co do osiągnię-
cia odpowiedniej konsystencji.

Czy jesteś dobrym 
organizatorem?

Różnie to z panem 
Baranem bywa. Je-
śli mu zależy, potrafi 
dobrze, racjonalnie 

zorganizować pracę w swoim zespole. 
Innym razem nic mu jakoś nie wycho-
dzi. Może dlatego, że większość Bara-
nów najbardziej lubi działać samotnie 
i spontanicznie.

Ludzie pracujący 
w zespole Byka na 
ogół na niego nie 
narzekają. Umie tak 

zorganizować pracę, że nikt nie jest 
zbytnio przeciążony. Biada jednak te-
mu, kto chciałby się wyłamać. Nie mo-
że w tedy liczyć na pobłażliwość ze 
strony Byka.

Większość ludzi, 
którzy urodzili się 
pod tym znakiem, 
źle się czuje w ra-

mach nawet dobrej organizacji pracy. 
Nie znoszą, gdy ktoś nimi rządzi, uwa-
żają, że wszystko potrafią zrobić le-
piej. Naprawdę dobrze czują się wte-
dy, gdy mogą działać samodzielnie.

Pan Rak, jeśli kieruje 
zespołem, dużą wa-
gę przykłada do do-
brej organizacji pra-

cy. Nie zawsze jednak mu się to uda-
je. Podwładni mają wtedy do niego 
pretensje, które stara się bagatelizo-
wać. Jeśli trafi na kogoś, kto mu po-
może, efekty są szybko widoczne.

Lew działa zawsze 
z rozmachem, ma 
szeroki gest, nie jest 
zbyt drobiazgowy. Je-

śli uda mu się wprowadzić swoje po-
mysły w życie, ludzie, którzy mu w tym 
pomogli, mogą liczyć na jego uznanie 
i premię. Inna rzecz, że często działa 
jakby na wyrost.

Pod znakiem Pan-
ny rodzą się zazwy-
czaj dobrzy organi-
zatorzy. Potrafią or-

ganizować pracę na zasadach logiki, 
przy niewielkich kosztach. Jeśli podle-
gasz Pannie, możesz też liczyć na to, 
że będziesz sprawiedliwie traktowany.

Wagi są zazwyczaj 
lubiane w zespo-
łach, z którymi pra-
cują. Są sympatycz-

ne, nie wymagają tego, co niereal-
ne. Bywają jednak leniwe, nie lubią 
zbyt wiele czasu poświęcać organiza-
cji pracy, nie znoszą planowania.

Skorpion potra-
fi świetnie zorgani-
zować pracę swego 
zespołu, jest jednak 

bardzo podejrzliwy i łatwo zniechęca 
się do ludzi. Jeśli ktoś pracuje w ze-
spole Skorpiona, niech będzie pewny, 
że nic nie ujdzie uwadze szefa.

Pan Strzelec wszyst-
ko, czego się podej-
mie, wykonuje so-
lidnie i tego samego 
oczekuje od ludzi ze 

swego zespołu. Ponieważ jest praco-
wity, lubi działać poprzez własny przy-
kład. Uważa, że dobra organizacja to 
połowa sukcesu.

Ludzie z zespołu Ko-
ziorożca często go 
nie rozumieją. Ma 
on na uwadze reali-
zacje dalekosiężne, 

do których dąży małymi kroczkami, 
ale konsekwentnie. Często dopiero 
po czasie pracownicy orientują się, do 
czego zmierzał.

Organizacja pracy 
własnej i zespołowej 
nie jest mocną stro-
ną Ryb. Zbyt często 

zmieniają zdanie i decyzje, co dezor-
ganizuje zespół i wprowadza do pracy 
bałagan. Dążą do tego, aby wszystko 
odbywało się przy niskich nakładach.

Z Wodnikiem pra-
cuje się przyjemnie. 
Jest on życzliwy lu-
dziom i pomocny. 

Czasem organizując pracę zespołu, 
zapomina, że nie wszyscy dysponu-
ją taką wiedzą i umiejętnościami jak 
on, tak że trudno dotrzymać mu kroku. 

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y
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Zielony Konkurs 2017 Można mieć ładnie i pomóc  Zielony Konkurs 2017

Pszczoły są zagrożone wyginięciem. To niestety diagnoza stawiana dziś coraz częściej przez ekspertów na ca-
łym świecie. Bez nich pod ogromnym znakiem zapytania postawiony jest byt człowieka. Tylko w Polsce za-

grożonych jest blisko połowa z 470 gatunków owadów pszczołowatych. By odwrócić tendencje podejmowane są 
różne akcje. My w zwartej zabudowie osiedli spółdzielczych możemy pomóc, zaopatrując nasze balkony i ogród-
ki w odpowiednio dobrane rodzaje roślin pyłko- i nektarodajnych.

Dla oka i... pszczelej trąbki
Warto rozważyć ukwiecenie swoje-

go balkonu i zaopatrzenie obejścia do-
mu w rośliny. Nie tylko przez pryzmat 
zaspokojenia własnej potrzeby, satys-
fakcji, przyjemności przechodniów, czy 
odpoczywających na ławkach, ale też 
ze względu choćby na świat owadów, 
z którym mimowolnie stykamy się na 
co dzień.

Ten kto myśli, że przykładowo 
pszczoły są dzisiaj w stanie praco-
wać i rozmnażać się w 100% bez po-
mocy człowieka jest w błędzie. Do 
utrzymania się przy życiu i wychowa-
nia następnego pokolenia potrzebu-
ją naprawdę ogromnej ilości kwiatów. 
Pszczoła w ciągu dnia potrafi odwie-
dzić ich nawet kilkanaście tysięcy!

Które kwiaty wybrać?
Pszczoły interesują kwiaty, nie li-

ście. Tak jak na człowieku robią zde-
cydowanie większe wrażenie, przyku-
wając wzrok i... nos swoją barwą, za-
pachem. Na które kwiaty zdecydować 
się, by balkon stał się swoistym przy-
jaznym przystankiem dla pszczół? Na 
rośliny pyłko- i nektarodajne. Należą 
do nich między innymi: lawenda, cha-

ber górski, aksamitka, nagietek, żeni-
szek, wrzos. Jak ludzie lubią zioła, tak 
i pszczoły. Dlatego można śmiało za-
opatrzyć się w: miętę, oregano, szał-
wię, kolendrę, rozmaryn albo tymia-
nek. Człowiek wykorzysta je w kuchni, 
albo w chorobie. Pszczoła – ma swoją 
„pyłkowato-nektarową” potrzebę.

Chcąc mieć ładnie i kolorowo nawet 
do października sadźmy rośliny, które 
kwitną w różnym czasie – od wczesnej 
wiosny (to na przyszłość) do jesieni. 
Pszczoły muszą mieć stały dostęp do 
pożywienia, bo są z tych, które nie na-
jedzą się na zapas.

Zamiast owadobójczych, środki 
naturalne

Eksperci wskazują, że jedną z głów-
nych przyczyn ginięcia masowo 
pszczół są stosowane powszechnie 
środki owadobójcze. Badacze uło-
żyli nawet listę substancji i produk-
tów, szkodzących najbardziej. Trafia-
ją one do gleby, pozostają w niej lata-
mi i w efekcie przenikają do kwiatów, 
z których korzystają pszczoły. Niektó-
re z nich uszkadzają system nerwowy 
owadów, przez co nie potrafią one od-
naleźć drogi do ula.

Zamiast pestycydów warto zastoso-
wać naturalne środki ochrony, nawozy 
albo pułapki feromonowe. Jeśli już ko-
niecznie musimy skorzystać ze środ-
ków chemicznych, korzystajmy z od-
powiednich i zróbmy to wieczorem, 
gdy aktywność pszczół jest już niska 
i co ważne 

– nie bezpośrednio na kwiaty.
W zasobach Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej na szczęście nie 
brakuje już teraz pięknie ukwieconych 
balkonów i przydomowych ogródków. 
W tym wydaniu „MS” publikujemy kil-
ka ujęć wykonanych w pobliżu osie-
dlowych miejsc wypoczynkowych, pla-
ców zabaw. One sprawiają, że siedząc 
na ławce na wolnym powietrzu – od-
poczywając albo pilnując dziecka – nie 
patrzy się na „surowe” bloki mieszkal-
ne a na urozmaicone kolorami balko-
nowe czy przydomowe „wysepki”. 

Dziękujemy też mieszkańcom za 
wskazanie kolejnych adresów (Przy-
jaźni  34-34A,  Niepodległości  60a ) 
jako kandydatów do tytułu „najładniej-
szy” Zielonego Konkursu 2017. Prosi-
my o więcej, pokażemy. 

Rafał Grzywocz

Odpady komunalne: kolorowe pojemniki to nie jest ozdoba

Segregujemy?
2018 rok będzie w pewien sposób przełomowy w obowiązku segregacji odpadów. Jako Gmina i jej miesz-

kańcy mamy co roku do osiągnięcia pewne ustalone odgórnie poziomy recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia surowców wtórnych. Ten poziom niedługo pójdzie/musi iść zdecydowanie do góry... 

Co najmniej do 30%
Według analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi za 2016 rok 
osiągnęliśmy jako gmina Siemianowi-
ce Śląskie poziom 24,56% – przy wy-
maganym poziomie 18%. W tym roku 
wzrasta on o kolejne 2%, czyli do 20%, 
ale już w przyszłym roku o całe 10%...

Żeby więc spełnić 30-procentowy po-
ziom recyklingu i przygotowania do po-
nownego użycia papieru, metali, two-

rzyw sztucznych i szkła musimy przy-
łożyć się jeszcze bardziej do obowiąz-
ku segregacji odpadów komunalnych. 
Uświadomić sobie musimy wreszcie, 
że jeśli tego nie zrobimy, to po 2020 
roku, kiedy ten poziom winien być już 
ponad 50-procentowy (czyli tyle wy-
twarzanych przez nas odpadów komu-
nalnych powinno być poddanych recy-
klingowi), przyjdzie nam prędzej, czy 
później jako gmina, a dalej – jej miesz-

kańcy zapłacić. Tej odpadowej świa-
domości, niestety, nie widać u części 
mieszkańców zasobów SSM. Tym ra-
zem przyjrzeliśmy się otwartym wnę-
kom komór zsypowych na tzw. drugim 
etapie osiedla „Węzłowiec”. Dla niektó-
rych – takie można odnieść wrażenie – 
kolorowe pojemniki obok budynków są 
ustawione tylko do ozdoby.

Zdjęcia str. 28 - bez komentarza.
 rg

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
- zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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Przyjaźni 34-34

Walerego Wróblewskiego 61

Walerego Wróblewskiego 69

Władysława Jagiełły 27

Niepodległości 60a

Walerego Wróblewskiego 61

Władysława Reymonta 44
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Władysława Jagiełły 29C

Władysława Jagiełły 33E

Władysława Jagiełły 37CWładysława Jagiełły 25A

Władysława Jagiełły 31C

Władysława Jagiełły 35A

Segregujemy?
czytaj - str. 26


