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W różnym zakresie
Teatralna

Spotkajmy się 
na Święcie Bytkowa

1 września, Rynek Bytkowski
Występują: Siemianowickie Dzieci i Młodzież, 

Eleni, Gang Marcela

Ruiny ogrodzienieckiego zamku zwiedzono dokładnie

Nie ma jak woda

W pałacu w Koszęcinie była okazja by m.in. dowiedzieć 
się czegoś o Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”

Place zabaw odwiedzano bardzo często

Półkoloniści w akcji Czytaj - str. 12

Nie daj się zwieść - zastanów się
Wychodzimy do mieszkańców



...Przyglądając się zawartości ku-
błów w zsypach czy śmietnikach wol-

nostojących na odpady zmieszane na 
zewnątrz budynków – nawet powierz-
chownie – do śmiechu wcale nie jest. 
To, co widzimy na co dzień w pojem-

nikach kolorowych na surowce wtórne 
to tylko część tego, co mogłoby (mu-

siałoby) się w nich znaleźć. Naprawdę.
Do zsypów wrzucamy wszystko jak le-

ci. Nierzadko luzem czy w niezawiąza-
nych workach. Na śmietnik chodzimy 

z wszystkimi przez siebie wyprodukowa-
nymi śmieciami w jednym worku, worecz-
ku, mijając kolorowe pojemniki na odpady 
wtórne, traktując je jak powietrze.

To „śmieciowe grzechy”, dziś baga-
telizowane, mogą skutkować za kilka 
lat znacznymi podwyżkami opłaty za 

śmieci. I to nie przez widzimisię Spół-
dzielni czy Urzędu Miasta – bo tak się 
później może mówić. Gminy po prostu 

Segregować trzeba
Są głosy ekspertów, że jak tak dalej będziemy „segregować” to 

w pewnym momencie utoniemy we własnych śmieciach. Chciało-
by się, aby był to tylko czarny humor, ale... 

Na remonty i malowa-
nia czekamy po kil-

ka dobrych lat zaś znisz-
czenia dokonywane są bły-
skawicznie. Nie od dziś wia-
domo, że buduje się z mo-
zołem a niszczy...

Dewastacji w lipcu jakoby 
mniej, ale są i jakoś końca 
z nimi nie widać. Tym razem 
uwagę zwracają podpalenia. 
To są już niebezpieczne przy-
padki i to nawet, gdy podpala 
się coś na wolnym powietrzu. 
Bądźmy czujni.

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

Te straty to jedno, a drugie to fakt, iż 
każdy z mieszkańców musi wiedzieć, 

że każda celowa dewastacja czegoś, 
co mogłoby służyć miesiącami, latami 
to zbędne wydatki nawet, jeżeli koszt 
wynosi parę złotych. To koszt, który 
pokrywamy z naszych wpłat. Te zbęd-
ne wydatki to po prostu wyrzucanie 
pieniędzy w błoto, naszych pieniędzy, 
bo nikt inny na utrzymanie budynków, 

ich otoczenia nie płaci jak My, 
tylko My sami. 

A w osiedlach  
zanotowano:
„Węzłowiec”

- Władysława Jagiełły 2A – 
rozbito szyby w drzwiach wej-
ściowych.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfante-
go 10C – wyrwano klamkę 
w drzwiach,
- Hermana Wróbla 2-3 – przy 
śmietniku przy ul. H. Wróbla 
2-3 podpalono przygotowa-

ne do wywózki przedmioty wielkoga-
barytowe,

- Hermana Wróbla 8A – wyrwano 
klamkę w drzwiach.

„Młodych”
- boisko wielofunkcyjne – podpalo-

no w kilku miejscach siatki - piłko-
chwyty. pes

Wł. Reymonta 28-36 Władysława Andersa 4

ciąg dalszy na str. 4

Podpalenia, drzwi i coś dla osiłków
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2200; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2200;

piątek 1300-2200; sobota 1200-2200; niedziela 800-2200

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 1730 (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 drugi poniedziałek miesiąca 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

Osiedle „Centrum”
- ul. Powstańców 54A – pierwszy 

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle im. Juliana Tuwima
- ul. W. Korfantego 9 – pierwszy  

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Michałkowice”
- ul. Harcerska 7 – ostatnia środa mie-

siąca 1200 - 1300

Osiedle „Bańgów”
- ul. Wł. Reymonta 20 – drugi czwar-

tek miesiąca 900 - 1000

Osiedle „Chemik”
- ul. ks. Jana Kapicy 15 – ostatni 

czwartek miesiąca 1100 - 1200

Osiedle „Młodych”
- Aleja Młodych 15A – ostatnia środa 

miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Węzłowiec”
- W. Wróblewskiego 26-32 – ostatni 

piątek miesiąca 1000 - 1100

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
BRONiSłAW BRegułA, MARiA JuRCZyK*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
3. września 2018 r. od 1630 do 1730

NA SWÓJ DyŻuR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00
Z kolei 1. października 2018 r. dyżurować będą  

 Damian Łączyński, Zbigniew Rogoż  
*skład osobowy może ulec zmianie 

Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział GZM 32-6091-405
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki: godz. 10.00-14.30
środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz.   8.00-13.00

Dział Czynszów 32-6091-490
poniedziałki:  godz.  7.30-17.00 32-6091-495
wt. śr.: godz.  7.30-14.30 32-6091-497
piątki: godz.  7.30-13.00

Dział  Inwestycji  32-6091-468
Dział Ekonom. - rozliczenia C.O.   32-6091-457
Dział Ekonom. - Umowy Najmu  32-6091-462
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz.   7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Główna Księgowa  32-6091-403
Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406
Agencja EXPERT
poniedziałki:  godz.   9.00-17.00
wt., śr.,czw.: godz.   9.00-15.00
piątki:  godz.   9.00-13.00

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM     
 tel. 32-228-00-85, fax 32-228-00-17
rozliczenia c.o. biuro_rozliczeń@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl

Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 32-228-57-78, 602672890

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE:
Chorzów 991, 32-303-09-91

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

POGOTOWIE WOD-KAN, SIECI ULICZNEJ:
Siemianowice 32-220-01-80

POGOTOWIE GAZOWE: 992

 URZĄD MIASTA
ul. Jana Pawła II 32-760-52-00
ul. Michałkowicka 32-760-54-00
Straż Miejska 986

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 
Osób Niepełnosprawnych przyjmuje: 
ul. Michałkowicka 105
pon. - czw.:  godz.  8.00-15.00 32-760-54-45
piątek: godz.  8.00 - 14.00

Policja 997, 112
Straż Pożarna 998, 112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222
Niebieska linia (czynna 12.00 - 18.00)  (22) 668-70-00

UPC 801 949 480

ADM – telefony i adresy e-mailowe  

„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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nie będą miały wyjścia po obciążeniu 
ich wysokimi karami finansowymi za 
niewypełnienie Dyrektywy Unijnej, tzw. 
odpadowej. Do 2020 roku Polska musi 
uzyskać 50% poziom recyklingu i przy-
gotowania do ponownego użycia: pa-
pieru, szkła, tworzyw sztucznych i me-
tali. Czy damy radę?

Oczywiście nie możemy uogólniać 
problemu na wszystkich mieszkańców. 

Są lokatorzy (sąsiedzi) we wszystkich 
osiedlach SSM sumiennie wywiązują-

cy się z obowiązku segregacji – zgod-
nie ze złożoną kilka lat temu deklara-
cją. I chwała im za to. Ich należy pod-
patrywać, a może i podpytywać o to, 
jak tę segregację śmieci organizują 
sobie w domu lub poza nim. Pewnie 
w niejednej rodzinie, niejednym miesz-
kaniu to tu właśnie leży cały problem...

rg

ciąg dalszy ze str. 2

Segregować 
trzeba

15 września br.!

Pożegnanie lata w „Bańgowie”
Rada Osiedla „Bańgów” oraz Administracja serdecznie zapraszają na imprezę plenerową „Pożegnanie Lata 

w „Bańgowie”, jaka odbędzie się w sobotę, 15 września br. na kręgu tanecznym oraz boisku wielofunkcyjnym 
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.

Część artystyczna imprezy rozpocznie się o 16.00 wystę-
pem dzieci i młodzieży między innymi ze Szkoły Podstawo-
wej nr 16, Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jorda-

na, a także podopiecznych Siemianowickiego Centrum Kul-
tury oraz Domu Kultury „Chemik”.

Od 1830 bawić z estrady będzie Kabaretowa Grupa Bie-
siadna, zaś o 2030 – to początek finału imprezy – zabawy 
przy muzyce disco polo.

Wieczorem zapłonie ognisko, na którym tradycyjnie bę-
dzie można usmażyć sobie kiełbaski – to zawsze jest jedna 
z największych atrakcji całej imprezy, tworząca jej klimat.

A przed południem
Piknikowi towarzyszyć będą również imprezy sportowe. 

Wzorem ubiegłym lat – gdy pogoda na to pozwoli – zosta-
nie rozegrany turniej tenisa ziemnego o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miasta. Więcej szczegółów organi-
zacyjnych pojawi się wkrótce na osiedlowych tablicach in-
formacyjnych.

Drugim wydarzeniem sportowym będzie turniej piłkarski 
o Puchar Prezesa Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Wezmą w nim udział dzieci ze wszystkich osie-
dli spółdzielczych, uczestniczące w darmowych trenin-
gach prowadzonych na czterech boiskach wielofunkcyj-
nych SSM. 

Organizatorzy festynu – Rada Osiedla i administracja za-
praszają i zachęcają mieszkańców do zabawy. W zeszłym 
roku pogoda splatała figla, padał rzęsisty deszcz i nie było 
mowy o jakiejkolwiek zabawie. W tym roku musi się udać!

W sierpniu odrabiamy imprezową zaległość
Jak informuje administracja, w sierpniu na boisku wielo-

funkcyjnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie odbędzie się 
impreza plenerowa dla dzieci z licznymi atrakcjami. Pier-
wotnie miała mieć ona miejsce w lipcu, ale deszcz i chłód 
skutecznie zniechęciły do jej zorganizowania. Nowy termin 
pojawi się niebawem na osiedlowych tablicach informacyj-
nych. rg

Będzie tanecznie

Nie daj się zwieść - zastanów się
Od pewnego czasu w budyn-

kach SSM pojawiają się 
komunikaty o atrakcyjnej wymianie 
drzwi. Z treści informacji można wy-
wnioskować, że dla mieszkańca jest 
to niesamowita okazja. Ot, miód, 
malina i sama słodycz oraz finanso-
wy zysk.

Komunikat jest tak sprytnie skonstru-
owany, że przy pobieżnym czytaniu 
odnieść można wrażenie, że oferowa-
na usługa odbywa się za zgodą, a mo-
że i przy współudziale Spółdzielni, czy-
tamy np. W związku z pracami remon-

towymi,  na  terenie  osiedla  są  prze-
prowadzane zapisy na wymianę drzwi 
wejściowych do mieszkań.

Demontaż, montaż, ościeżnica, próg 
oraz wszelkie akcesoria do drzwi. Au-
toryzowany montaż jest refundowany*

Usługa  dotyczy  wszystkich  miesz-
kańców, których drzwi i futryny nadają 
się do wymiany lub nie były wymienia-
ne od początku powstania budynku.

Jest  to  specjalna  usługa  w formie 
zbiorowej,  lokatorzy  ponoszą  koszt 
wyłącznie za skrzydło drzwiowe po ce-
nach fabrycznych (...)

Pod gwiazdką, na końcu całego tek-
stu kryje się dopisek: REFUNDACJA 
Z RAMIENIA INWESTORA

Wyjaśnijmy inwestor w tym przypad-
ku to osoba zamawiająca usługę, czyli 
sami sobie refundujemy!!!?

informujemy, że SSM z tym przed-
sięwzięciem nie ma nic wspólne-
go. Władze Spółdzielni ostrzega-
ją przed pochopnym zawieraniem 
umów, wpłacaniem zaliczek itd.

W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości zapytajmy w administracji, o co 
chodzi z wymianą i kto za to płaci. pes  

Czytaj umowy przed podpisaniem

4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2018



Rozwiązania zagadek logicznych: 
Jak to się nazywa?

SKRZYPCE: 
koniec skrzypiec ma kształt rogów barana, 
natomiast smyczek robi się z włosia 
pochodzącego z końskiego ogona.

 Człowiek:
- Siostrą

Jakie to miejsce?
To magnetyczny biegun południowy.

imię chłopca?
Jako że chłopiec dwa dni z rzędu mówi praw-

dę, zatem udziela dwóch takich samych odpo-
wiedzi, stąd wynika, że:
1. Następnego dnia powie, że ma na imię Jan.
2. Ma na imię Jan.
3. Zaczęto go pytać w piątek.

Teatralna

Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

blemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto, co jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypad-
kach odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć 
nic. Wystarczy wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na  imię patron  tej ulicy i... już byłby problem, 
gdyż na co dzień posiłkujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej na-
zwy. Do naszych dokumentów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię 
i każdy tym imieniem się posługuje. „MS” od dobrych kilku lat publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. Te-
raz postanowiliśmy przypomnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne lub inne motywy dały nazwę naszym ulicom. 
Przy okazji przybliżamy te miejsca, również pod kątem lokalnych problemów.

Od blisko półtorej roku jedną 
z ulic bytkowskiego osie-

dla „Młodych” jest Teatralna. Nie 
jest to nowo wytyczona droga a po-
kłosie dekomunizacji ulic, jakie mia-
ło miejsce w naszym mieście na 

przełomie 2016/2017 roku. Tę na-
zwę wiązać należy z Siemianowic-
kim Centrum Kultury…

Była Zubrzyckiego
Gdy osiedle powstawało, krótkiej uli-

cy odchodzącej od Niepodległości 
przy Siemianowickim Centrum Kultury, 
biegnącej w kierunku dziś funkcjonu-
jących pawilonów handlowych nada-
no imię Franciszka Zubrzyckiego – 
działacza komunistycznego, członka 
Polskiej Partii Robotniczej i pierwsze-
go dowódcy oddziału partyzanckiego 
Gwardii Ludowej. Zdania na temat ak-
tywności i zasług oddziału, jak i same-
go Franciszka Zubrzyckiego w walce 
z niemieckim okupantem są zdecydo-
wanie podzielone. Zostawmy jednak 
głębsze rozważania historykom. Obec-
nie ulica ta to Teatralna.

Od Centrum Kultury
W uzasadnieniu (uchwała nr 

295/2016 Rady Miasta z 24 listopa-
da 2016 roku) decyzji Rady Miasta 
o nadaniu takiej właśnie nazwy czy-
tamy: - Ulica  znajduje  się  w bezpo-
średnim  sąsiedztwie  Siemianowickie-

go  Centrum  Kultury,  którego  scena 
oferuje różne formy przedstawień kul-

turalnych,  w tym  również  teatralnych. 
Proponowana zatem nazwa w sposób 

naturalny będzie kojarzona z lokaliza-
cją ulicy w przestrzeni miejskiej.

Teatralna dzisiaj
Przy tej niedługiej ulicy znajduje się 

jeden trzyklatkowy, 11 kondygnacyj-
ny budynek należący do zasobów Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej – Teatralna 1-3. Oddano go 
do użytku w 1978 roku, posiada 90 
mieszkań. Poza nim, przy tej drodze 
a między budynkami ulicy ZHP znaj-
duje się ogrodzony plac zabaw. Uli-
ca jest często uczęszczana nie tylko 
przez mieszkańców osiedla „Młodych”, 
ale również „Chemika”, idących w kie-
runku sklepów i przychodni.

Przez lata sporym problemem miesz-
kańców lokalnej społeczności był brak 
dostatecznej ilości miejsc parkingo-
wych. Wiązało się to między innymi 
z brakiem parkingu dla gości Siemia-
nowickiego Centrum Kultury. Przyjezd-
ni musieli korzystać z okolicznych dróg 
osiedlowych, miejsc postojowych za-
równo osiedla „Młodych”, jak i „Che-
mik”, „zabierając” tym samym lokato-
rom wracającym późnym popołudniem 

i wieczorem z pracy. Pierwszym kro-
kiem w celu zminimalizowania tego 
problemu było wykonanie kilka lat te-
mu dużego parkingu od strony ścia-
ny szczytowej Teatralnej 1 (wówczas 
jeszcze Fr. Zubrzyckiego 1). W dru-

giej połowie zeszłego roku Urząd Mia-
sta na części trawnika zrealizował in-
westycję budowy bezpośrednio za 
SCK parkingu dla gości na ponad 10 
miejsc. Teraz problem jest zdecydo-
wanie mniejszy, choć w pełni jeszcze 
nierozwiązany.

Innym, mniejszym już problemem 
mieszkańców ulicy Teatralnej było, jest 
gromadzenie się młodzieży szkolnej 
pod balkonami – hałasowanie i zaśmie-
canie. Temat został ujęty jako zadanie 
priorytetowe opiekującego się osiedlem 
„Młodych” sierżanta sztabowego Szy-
mona Ochmanna – dzielnicowego Ko-
mendy Miejskiej Policji. W zeszłym roku 
i po licznych kontrolach i interwencjach 
częściowo zminimalizowany.

Choć w Bytkowie nie ma budynku 
teatru – jest ulica Teatralna ze sceną 
centrum kultury, na której występują 
i łapią szlify zarówno siemianowicza-
nie-amatorzy, jak i – tak jak ostatnio – 
uznane gwiazdy teatru polskiego, np. 
emilia Krakowska, Barbara Wrze-
sińska i Lidia Stanisławska.

Rafał Grzywocz

Miejsca parkingowe przy Teatralnej były potrzebne

W styczniu zeszłego roku 
zawieszono przy wejściach do 

klatek nowe tablice
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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 Adres

17. 09.

grunwaldzka 5a, b, c, d,
Władysława Reymonta 2, 4, 6, 8, 38, 40, 42, 44, 46,

Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3,
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

18. 09.

grunwaldzka 5e, f; 6c,
Karola Szymanowskiego 14,

Władysława Reymonta 10, 12, 48, 50, 52, 54, 56,
Marii Skłodowskiej-Curie 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 25

19. 09.

grunwaldzka 6a, b, 4b,
Władysława Reymonta 26, 28,

M. Skłodowskiej-Curie 9, 13, 15, 27, 31, 33, 35, 37,
Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12

20. 09.

grunwaldzka 4a, c, d,
Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

30, 32, 34, 36,
Marii Skłodowskiej-Curie 39, 43, 45, 47, 49

21. 09.

Władysława Jagiełły 2a, b, c, d,
Walerego Wróblewskiego 26a, b, c; 28a, b, 

30a, b; 32,
Marii Skłodowskiej-Curie 51, 53, 57, 59

15.10.
Władysława Jagiełły 7c, d,

grunwaldzka 2c, d, 3a, b, c

16. 10. 
Władysława Jagiełły 3a, b, 7a, b, 13c,
grunwaldzka 2a, b, 3d, e, f, 7, 9, 16

17. 10. 
Wróblewskiego 69,

Władysława Jagiełły 3c, d, 13a, b

18. 10. 
Wróblewskiego 71,

Władysława Jagiełły 9a, b, 11c, d,

19. 10. 
Wróblewskiego 73,

Władysława Jagiełły 1, 9c, 11a, b

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

14. 09. Niepodległości 57a, b, c, d; 59a,

17. 09.
Niepodległości 59b, c, d,

Walerego Wróblewskiego 55

18. 09.
Niepodległości 61a, b, c,

Walerego Wróblewskiego 55a

19. 09.
Niepodległości 61d, e, f,

Walerego Wróblewskiego 57

20. 09.
Niepodległości 63a, b, c,

Walerego Wróblewskiego 59

21. 09.
Niepodległości 61g, h,

Leśna 7

15. 10. 

Komuny Paryskiej 1,
Powstańców 46a,

Emilii Plater 21,
Wyzwolenia 10b

16. 10. 

Komuny Paryskiej 3,
Powstańców 54a,

Stawowa 5,
Wyzwolenia 10a

17. 10. 

Komuny Paryskiej 5,
Powstańców 54b,

Stawowa 6,
Wyzwolenia 8c

18. 10. 

Komuny Paryskiej 6b, c, 13a, b,
Powstańców 54c,

Stawowa 7,
Wyzwolenia 8b

19. 10. 
Stawowa 11,

Wyzwolenia 6a, b, 8a,

22. 10. Stawowa 11a

W „RENOMIE” ze zniżką
Nie tylko na półkoloniach warto 

długo i miło spędzić wolny czas. 
Krócej, ale za to intensywnie można 
spróbować się zabawić w wakacje 
– na przykład w kręgle – 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 gry zręcznościowe. Jest też bar, 
gdzie można przysiąść i czegoś się 
napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. 

Czynna jest od niedzieli 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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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

W różnym zakresie robót…
Administracje wszystkich siedmiu osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizują punkt  

 po punkcie plany, jakie zatwierdzono do wykonania pod koniec zeszłego roku, zlecając systematycznie ko-
lejne roboty. Po dwóch kwartałach 2018 roku z hakiem można już ocenić, że wszystko idzie zgodnie z harmono-
gramem, a efekty? Widać w większości miejsc „gołym okiem”...

Osiedle „Młodych”
W ostatnich tygodniach to 

właśnie w tym osiedlu pro-
wadzonych jest najwięcej 
dużych robót remontowo-
-estetyzacyjnych. A to dlate-
go między innymi, że obec-
nie realizowane są tu aż 
trzy zadania związane z re-
nowacją elewacji budynków, 
ujętych w trzyletnim planie 
(2018-2020), zatwierdzo-
nym swego czasu przez Ra-
dę Nadzorczą Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Właściwie na ukończe-
niu takie roboty są przy Nie-
podległości 26-28. Dosyć 
zaawansowane są z kolei 
prace w innej części tego 
osiedla – przy Placu Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 
6A, B. W drugiej połowie lip-
ca rusztowanie pojawiło się 
na jednej ze ścian budynku 
przy ulicy ZHP 11.

Poza tym, niezależnie od 
tego, prace na elewacji pro-
wadzone są również przy 
ulicy Bohaterów Wester-
platte 8. Tutaj z kolei zakres 
robót obejmuje komplekso-
wy remont balkonów. Wkrót-
ce ekipa remontowa prze-
niesie się jednak na sąsied-
ni segment – na „szóstkę”, 
bo pod „8” już finisz…

Na uwagę na pewno za-
sługuje realizowana przez 
Urząd Miasta inwestycja 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2018 – wykona-
nie nowych miejsc parkingo-
wych wzdłuż ciągów garażo-
wych głównej drogi Alei Mło-
dych. To drugi etap robót. 
Wytyczone stanowiska po 
drugiej stronie ulicy wzglę-
dem osiedla – od strony ga-
raży – mają rozładować, zmi-
nimalizować – choć częścio-
wo – problem zatłoczonych 
osiedlowych ulic i dróg do-
jazdowych do klatek scho-
dowych, między innymi przy:

- Szarych Szeregów,
- Jana Stęślickiego,
- Alei Młodych 10-15.
Według zapowiedzi administracji, wkrótce ruszy budo-

wa kolejnego zamykanego na klucz stanowiska kontenero-
wego. Tym razem pod wiatę schowane zostaną wolnosto-
jące pojemniki od strony szczytu budynku przy Alei Mło-
dych 8-9.

Osiedla w ostatnich tygodniach nie ominęły awarie. Ta naj-
większa i widoczna „gołym okiem” dotyczy sieci centralnego 
ogrzewania biegnącej w ziemi, w rejonie szczytu budynku 
od strony Alei Młodych 15. Roboty ziemne, niestety, wią-
żą się też z przekopaniem trawnika i rozebraniem na czas 

robót nawierzchni chodnika. 
Widok kiepski, ale pociesza-
jące w tym wszystkim jest to, 
że nie stało się to w okresie 
jesienno-zimowym…

Osiedle „Michałkowice”
Nieco inaczej jest w osie-

dlu „Michałkowice”. Kulmi-
nacja dużych robót remon-
towych – głównie w klatkach 
schodowych – przypadła na 
pierwszą część roku. Wów-
czas odmalowano na prze-
strzeni miesięcy kilkanaście 
klatek, w różnych częściach 
Michałkowic: od Przyjaźni, 
Stawowej, przez Poczto-
wą do Władysława Sikor-
skiego. W tej chwili jedy-
nym większym zadaniem, 
jakie pilotuje osiedlowa ad-
ministracja jest renowacja 
elewacji budynku przy uli-
cy Wyzwolenia 6. Syste-
matycznie widać efekty pra-
cy na rusztowaniach. Ściana 
frontowa i jedna ze szczyto-
wych są gotowe – po reno-
wacji – i odmalowane. Zgod-
nie z założonym planem do 
wykonania pozostał drugi 
szczyt tego wieżowca.

Poza firmą zewnętrzną, na 
bieżąco w osiedlu realizują 
zlecenia osiedlowi konserwa-
torzy. W lipcu mieli za zada-
nie między innymi wymienić 
pion zimnej wody w budynku 
przy ulicy Przyjaźni 40 oraz 
odcinek pionu deszczowego 
przy Przyjaźni 22A.

Osiedle 
im. Juliana Tuwima

W osiedlu „Tuwima” 
w ostatnim czasie wykona-
no kilka ważnych zadań. Do 
nich można zaliczyć między 
innymi: wyremontowane doj-
ścia do budynków przy ulicy 
Hermana Wróbla 6C, D czy 
nowy chodnik w rejonie bu-
dynków przy Okrężnej 3-5. 
To z tego rodzaju prac tyle. 
Dobiegają powoli końca pra-

ciąg dalszy na str. 8

os. „Tuwima”. efekt wiatru, złamane gałęzie 
starodrzewu przy wjeździe od ul. ks. J. Kapicy 

w kierunku ul. H. Wróbla 7

os. „Centrum”. W planach utwardzenie nawierzchni 
asfaltowym frezem – Jana Pawła ii 21-22…

os. „Centrum”. Przy garażach w innej części osiedla 
– Spokojna/R. gansińca – też pojawi się asfaltowy frez
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ce malarskie w kolejnej klat-
ce schodowej – przy Herma-
na Wróbla 6C.

Od niedawna mieszkańcy 
budynków z ulic Okrężna 1 
i 8 korzystają z nowego, za-
mykanego na klucz śmietni-
ka. Równocześnie, dotych-
czas funkcjonujące zsypy 
w ich budynkach zostały za-
mknięte i poddano je nie-
zbędnej dezynfekcji.

Z nowego stanowiska kon-
tenerowego będą teraz ko-
rzystać również użytkowni-
cy garaży przy ulicy Okręż-
nej. Śmietnik położony za 
garażami, z którego do tego 
momentu korzystali, będą-
cy, swoją drogą, miejscem 
częstego podrzucania, skła-
dowania przeróżnych – „nie-
samochodowych” – odpa-
dów, został zlikwidowany, 
a teren uporządkowany. To 
kolejny już raz w ostatnich 
miesiącach, gdy śmietni-
ki użytkowników garaży zo-
stają włączone do innych, 
by przede wszystkim zmini-
malizować problem powsta-
wania dzikich wysypisk i co 
z tym idzie w parze – po-
czucia ciągłego bałaganu 
przy garażach. Wcześniej 
problem w taki sposób roz-
wiązano przy ciągach gara-
żowych Alei Młodych (os. 
„Młodych”) oraz Marii Skło-
dowskiej-Curie (os. „Bań-
gów”). Ubywa więc miejsc, 
gdzie można po cichu, bli-
sko domu, pozbyć się nie-
chcianych odpadów, jakie 
winny znaleźć się np. w bez-
płatnym Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK).

W ostatnich tygodniach 
również trzeba było uporać 
się z pojedynczymi awariami, 
z których największa dotyczy-
ła zatkanej, załamanej insta-
lacji kanalizacyjnej przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 2. 
Po kilkukrotnych próbach nie-
skutecznego jej udrożnienia, 
spółka „Aqua Sprint” zdecy-
dowała się na jej wymianę.

Osiedle „Węzłowiec”
Na pewno w rozmowach mieszkańców osiedla najwię-

cej mówi się o zakrojonym na szeroką skalę remoncie uli-
cy grunwaldzkiej wraz z jej odnogami wzdłuż budynków. 
Rzeczywiście, inwestycja Urzędu Miasta przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy samochodem. To 
był długo oczekiwany remont.

Są jednak też i mniejsze zadania, które zleca i pilotuje z ko-
lei osiedlowa administracja SSM. Część z nich na pierwszy 
rzut oka być może nie jest widoczna. Niewykluczone, że tak 
jest z nowymi oprawami z modułami LED zamontowanymi 
na słupach oświetleniowych przy ulicy grunwaldzkiej 6A. 
To kolejny adres z kolei, gdzie takowe konserwatorzy – elek-
trycy założyli. Na przestrzeni ostatnich 15 lat w „Węzłowcu” 
akurat w kwestii oświetlenia ulicznego zaszły znaczne zmia-
ny – nie tylko pod kątem samej estetyki – co wiąże się z wy-
mianą betonowych słupów na ocynkowane, ale również od-
nośnie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Wkrótce zakończony zo-
stanie remont wejść do kla-
tek budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 41 – bę-
dzie estetyczniej. Bezpiecz-
niej z kolei powinno być 
wchodząc do klatki schodo-
wej przy Władysława ło-
kietka 2B, gdzie odremon-
towano wysłużone schody.

Cieszą też postępy prac, 
rekultywacji terenu po awa-
rii sieci gazowej, w rejonie 
budynków przy ulicy grun-
waldzkiej 3 i 5.

Choć miejsc do parkowa-
nia z roku na rok przyby-
wa – w miarę możliwości fi-
nansowych oraz technicz-
nych i o miejsca do parko-
wania jest coraz łatwiej – to 
jednak wciąż są mieszkań-
cy, którym nie chce się po-
szukać wolnego (legalnego) 
miejsca kilkadziesiąt metrów 
dalej od domu i parkują po-
jazdy na osiedlowych traw-
nikach, czy wprost na na-
sadzonych roślinach. Me-
todą administracji na takie 
zachowanie kierowców jest 
montaż słupków przeszko-
dowych. Co prawda este-
tyki osiedlu nie dodają, ale 
za to skutecznie uniemożli-
wiają rozjeżdżanie osiedlo-
wej zieleni. Ostatnio takowe 
słupki wkopano przy grun-
waldzkiej 3F – od strony 
balkonów.

Osiedle „Centrum”
Wykorzystując dogodne 

warunki pogodowe admini-
stracja zleciła dokończenie 
robót dekarskich na budyn-
ku przy ulicy Hutniczej 3. 
Zabezpieczono papą termo-
zgrzewalną dach, a komi-
ny otynkowano i odmalowa-
no. Kolejne roboty dekarskie 
planowane są tym razem 
na pojedynczych garażach, 
gdzie użytkownicy zgłaszali 
przecieki – przy Spokojne-
j/R. gansińca.

Osiedlowi konserwatorzy 
z kolei zajęli się w ostatnich 
tygodniach między innymi 

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

W różnym zakresie robót…

ciąg dalszy na str. 11

os. „Młodych”. Wkrótce wolnostojące pojemniki będą 
schowane pod wiatą – Aleja Młodych 8-9

os. „Węzłowiec”. Pod balkonami budynku 
 przy Wł. Jagiełły 3d rozpoczęto przekladkę chodnika

os. „Bańgów”. Jedna z dwóch nowych ławek  
– M. Skłodowskiej-Curie 1

ciąg dalszy 
ze str. 7

8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2018



ciąg dalszy na str. 10

Wychodzimy do mieszkańców
Rozmawiamy z Angeliką Wojciechowską – komendantką Straży Miejskiej 

w Siemianowicach Śląskich.

Jakie zmiany zaszły w siemianowickiej Straży Miejskiej 
odkąd funkcję komendanta w naszym mieście objęła pierw-
sza kobieta w historii tej jednostki. Jak zapatruje się ona na 
problemy: niesprzątania po psach, odpadów w osiedlach 
czy parkowania na trawnikach i zakazach z powodu dyna-
micznego przyrostu samochodów?

- Rafał grzywocz: Niedawno minęło dwa lata odkąd 
objęła Pani funkcję komendanta Straży Miejskiej. Jak 
ocenia Pani ten okres?

- Angelika Wojciechowska: Początki zawsze są 
trudne. Człowiek cały czas czegoś nowego się uczy. 
To odpowiedzialność również za funkcjonariuszy. 
Mogę ten czas ocenić pozytywnie.

- Jakie zmiany zaszły w porównaniu do po-
przednich lat, kiedy krytyka pod adresem Stra-
ży Miejskiej bywała okresami, delikatnie mó-
wiąc, niemała?

- Dzisiaj to funkcjonowanie straży miej-
skiej w Siemianowicach Śląskich opar-
te jest na większym nacisku na profi-
laktykę. Będąc jeszcze zwykłym straż-
nikiem miejskim opracowałam takie 
plany, projekty edukacyjne, wdrożo-
ne później w przedszkolach, szko-
łach. Prezydent Miasta też nas w tym 
wspomógł, bo zakupiony został ze-
staw „Autochodzik” dla najmłod-
szych, umożliwiając im naukę ruchu 
drogowego poprzez zabawę. Nasze 
strażniczki miejskie spotykają się z pedagogami szkolnymi, 
poznają problemy w środowisku i dopasowują zajęcia pro-
filaktyczne.

- Mowa o dzieciach, młodzieży, a działania edukacyjne 
dla dorosłych? Chociażby w takim kierunku, jak obo-
wiązek sprzątania po psach, reakcja na bezdomnych 
czy nawet prawidłowa segregacja odpadów?

- Ten ostatni temat akurat omawiamy na zajęciach szkol-
nych, posiłkując się między innymi filmami edukacyjny-
mi. Jeśli chodzi o dorosłych, seniorów – staramy się wy-
chodzić do mieszkańców i mieć z nimi bezpośredni kon-
takt. Uszczupliliśmy „administrację”, więcej funkcjonariuszy 
jest w terenie. Mamy swoich dzielnicowych. Każdy z nich, 
oprócz służby w terenie, ma również swoje dyżury w osie-
dlowych administracjach. Lokator może przyjść, przedsta-
wić problem. Seniorom podczas zorganizowanych spotkań 
wyjaśnialiśmy, czym się w ogóle zajmujemy, o co nas mogą 
poprosić. Wysłuchaliśmy również opinii mieszkańców pod-
czas ostatnich zebrań osiedlowych.

- Jakie jeszcze zmiany zaszły w Straży Miejskiej odkąd 
jest Pani komendantem?

- Jesteśmy mniej represyjni, bardziej przyjaźni dla miesz-
kańców. Spadła ilość mandatów. Rozmawiamy z lokato-
rami, uświadamiamy ich, że to co robią – na przykład nie 
sprzątają po czworonogach, niewłaściwie pozbywają się 
odpadów – może nie wszystkim się podobać, a wręcz prze-
szkadzać, stosujemy pouczenia...

- Z własnych obserwacji wiem, że akurat w tej sprawie 
zdania są podzielone. Część mieszkańców z tego powo-

du rzeczywiście się cieszy i sobie chwali, część jednak 
uważa, że rozmowa i pogrożenie palcem nie wystarczy 
– należy twardo karać „po kieszeni”, bo tylko wtedy od-
niesie to w większości przypadków pozytywny skutek... 
Co Pani o tym sądzi?

- Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oce-
ny. Jednak w długookresowym rozrachunku edukacja i pro-
filaktyka przyniesie większe korzyści niż straszenie na po-
kaz. Uważam, że nasi mieszkańcy widzą zmiany zachodzą-

ce w mieście i coraz częściej czują się współodpo-
wiedzialni za otoczenie. Jeden telefon i zgłosze-
nie czujnego mieszkańca jest ważniejszy niż je-
den mandat karny.

- Pani komendant, w jednym z pierwszych 
wywiadów na początku pracy na nowym sta-
nowisku mówiła Pani, że duży nacisk zosta-

nie położony na czystość w mieście. Czy 
mamy jakieś konkretne efekty?

- Tak. Została stworzona aktualizowa-
na mapa wysypisk śmieci, gdzie co-
dziennie jeden patrol zostaje wytypo-
wany do przejechania i kontroli tych-
że miejsc. Ustalamy, do kogo należy 
teren i informujemy pisemnie zarząd-
cę nieruchomości o konieczności po-
sprzątania go w określonym termi-
nie. Współpracujemy w tym zakresie 
z Urzędem Miasta, Spółdzielnią.

- To trochę jest jak obciążanie 
Spółdzielni, gminy czyimiś grzechami, bo to jakiś kon-
kretny człowiek podrzucił, a uprzątnięcie terenu jest ko-
lejnym wydatkiem ze wspólnych pieniędzy.

- Zgadza się. Dlatego najlepiej jest złapać kogoś „na go-
rącym uczynku”. My czekamy na szybką reakcję mieszkań-
ców, a swoją drogą stosujemy foto-pułapki tam, gdzie pro-
blem dzikiego wysypiska powtarza się – na wniosek miesz-
kańców, Spółdzielni. Pozytywnie odbieram systematyczne 
działanie SSM zmierzające w kierunku zamykania osiedlo-
wych śmietników. Wówczas ten problem znika, albo zostaje 
znacznie ograniczony. Przeprowadzamy też wywiady śro-
dowiskowe, bo mieszkańcy nieraz wiedzą, kto wyrzucił du-
żą ilość odpadów w miejsce, gdzie nie powinien, ale nieste-
ty nie reagują na czas, albo w ogóle odpuszczają... Zdarza 
się też, że ktoś dzwoni do nas, podaje numer rejestracyjny 
samochodu, ale problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba to 
zeznać do protokołu jako świadek, co byłoby dokumentem 
a później podstawą do ukarania sprawcy...

- Mało chyba komu „widzą się” zeznania w siedzi-
bie Straży Miejskiej, komendzie policji, a potem „sądy”, 
konfrontacje... Nie chodzi tu zresztą tylko o problem od-
padów. Zrobione komórką zdjęcie lub film nie wystar-
czą? Jak Pani przekonałaby, żeby jednak przełamywać 
się, zeznać – w końcu w słusznym celu?

- W mieście powstał też taki internetowy Eko Alarm, admi-
nistrowany przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego i Urząd Miasta, za pośrednictwem, którego takie in-
formacje można przekazywać, one trafiają później również 
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ciąg dalszy ze str. 9
i do nas. Trudno jest przekonać do tego mieszkańców. Mu-
si być ta wola. Odnośnie utrwalenia sprawcy na zdjęciu, czy 
filmie – by stały się one dowodem, ich autor i tak musi po-
świadczyć to do protokołu.

- i tu jest właśnie problem... To, 
moim zdaniem – i zgodnie z pro-
wadzoną polityką straży miejskiej 
„wyjścia do mieszkańców” – jest dobrym materiałem 
na edukowanie mieszkańców również i pod takim ką-
tem. Wróćmy jeszcze do sedna – utrzymania czysto-
ści w mieście. Nie dalej jak w ubiegłym wydaniu „MS” 
jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na problem zanie-
czyszczonych trawników pod oknami odpadami żywno-
ściowymi. Krótko mówiąc: Co może zaśmierdzieć się 
w koszu, leci przez okno, balkon... Czy Straż Miejska 

zajmuje się tym problemem? Co grozi uchwyconemu 
delikwentowi?

- Oczywiście, że Straż Miejska zajmuje się tym proble-
mem. Niestety, często otrzymujemy od mieszkańców takie 
informacje, że śmieci i różne odpady lądują przez balkon 
czy też okno na trawniku. Za popełnione wykroczenie moż-
na otrzymać mandat karny do 500 zł lub wniosek do Sądu 
Rejonowego.

- Trawniki odpadami zanieczyszczają ludzie, ale nie 
mniej widocznym problemem jest wciąż niesprzątanie 
po czworonogach. Strażnik miejski pyta o woreczek, 
a jak go nie ma – karze mandatem? ilu właścicieli psów 
zostało ukaranych od początku roku, czy są widoczne 
efekty?

- Niestety... Z tym problemem walczymy nie tylko my, 
ale również inne miasta. W większości właściciele pupi-
li nie sprzątają po nich, widząc patrol Straży Miejskiej każ-
dy właściciel sprząta, natomiast gdy nas nie ma w pobliżu, 
nie czynią swojej powinności. Ale to tylko świadczy o kul-
turze właścicieli psów. Oczywiście nie możemy stwierdzić, 
że wszyscy postępują w niewłaściwy sposób. Wobec osób 
nieodpowiedzialnych stosujemy sankcje karne w posta-
ci pouczenia, mandatu karnego lub sporządzamy wniosek 
o ukaranie do Sądu Rejonowego. W tym roku zastosowali-
śmy wiele pouczeń, jak i mandatów karnych. Myślę, że oso-
by, które zostały w jakiś sposób ukarane, wyciągnęły z tego 
odpowiednie wnioski.

- W jaki sposób podchodzicie do problemu wyprowa-
dzania dużych psów bez kagańca i smyczy?

- Artykuł 77 Kodeksu wykroczeń wyraźnie określa, że wo-

bec osób, które nie zachowują zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega ka-
rze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Zdarzają się również takie sytuacje, że właściciele wy-
puszczają psy bez opieki. Jest to sy-
tuacja zagrożenia dla mieszkańców 
i wówczas jesteśmy zobligowani wnio-
skować o odebranie zwierzęcia nieod-

powiedzialnemu właścicielowi.
- Zmieńmy temat. Mamy znaczny przyrost samocho-

dów w osiedlach, w miarę możliwości technicznych i fi-
nansowych są wykonywane kolejne parkingi, ale nie 
można jednak nimi „zabetonować” całych osiedli. Jak 
strażnicy miejscy podchodzą do parkowania aut na 
osiedlowych trawnikach oraz na zakazach?

- Decyzja należy do funkcjonariusza, który jest na miej-

scu, ocenia sytuację i podejmuje decyzję. Staramy się być 
przyjaźni dla mieszkańców, nie chcemy od razu bezwzględ-
nie karać. Jednak, gdy ktoś notorycznie parkuje na terenie 
zielonym, czy zakazie, wtedy oczywiście wyciągamy konse-
kwencje mandatowe.

- Proszę Pani, każdy dzielnicowy policji ma wyzna-
czone swoje półroczne zadanie priorytetowe – uciążli-
wy dla mieszkańców problem, który stara się rozwiązać 
w swoim rejonie. Czy w Straży Miejskiej jest podobnie?

- My współpracujemy z policją. Prowadzone są wspólne 
patrole – my: ład i porządek, oni – spokój i bezpieczeństwo. 
Problemy takie jak: spożywanie alkoholu w miejscu publicz-
nym a zarazem zakłócanie porządku, czy zanieczyszcza-
nie, interesują zarówno policję i straż miejską.

- Ale często bywa, że podwórkowe libacje zaczyna-
ją się na dobre dopiero późnym wieczorem, a wtedy pa-
trolu Straży Miejskiej na ulicy nie zobaczymy...

- Wówczas te czynności w całości przejmuje policja. 
Oczywiście jeśli ktoś zadzwoni do nas z interwencją, to 
nasz dyżurny przekazuje niezwłocznie informację policji. 
Swego czasu zdecydowaliśmy o wprowadzeniu takich pa-
troli od 18 do 2 w nocy na okres próbny – przez dwa mie-
siące. Prawdę powiedziawszy jednak nie ma w nocy licz-
nych zgłoszeń, zdarzają się pojedyncze interwencje. Dlate-
go my, póki co, jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały 
dzień, do 22. Pamiętajmy też o możliwości przedstawienia 
problemu w swojej okolicy podczas dyżuru strażnika miej-
skiego. Wszystkie siedem osiedli SSM ma swojego dzielni-
cowego – strażnika miejskiego. Zachęcamy do współpracy.

- Dziękuję za rozmowę.

Trawniki zanieczyszczają i ludzie i zwierzęta

Wychodzimy  
do mieszkańców
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remontem kanalizacji desz-
czowej przy ulicy Komuny 
Paryskiej 3 oraz wymianą 
odcinków pionów wodnych 
przy ulicach Ryszarda gan-
sińca 9 i 10.

W najbliższych planach 
administracji znajdują się 
roboty drogowe przy gara-
żach. Podczas kwietniowe-
go zebrania osiedlowego je-
den z użytkowników gara-
ży położonych w sąsiedz-
twie budynków przy Jana 

Pawła ii 21-22 wniosko-
wał o wymianę nawierzch-
ni. Drugie miejsce, gdzie zo-
stanie utwardzony teren fre-
zem asfaltowym, to wjazd 
do jednego z ciągów gara-
żowych położonych w pobli-
żu skrzyżowania ulic Spo-
kojnej i Ryszarda gansiń-
ca oraz cmentarza.

Osiedle „Bańgów”
W lipcu zakończono pe-

wien ważny punkt tegorocz-
nego Planu Remontów. Nie-
dawno bowiem miał miej-
sce odbiór techniczny po-
malowanych klatek schodo-
wych – przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 14, 16, 18, 
20. A to tym samym spra-
wia, że odświeżone są już 
wszystkie 12 klatek zapla-
nowanych na ten rok.

Co pewien czas admini-
stracja zleca konserwato-
rom odnowienie zabudowa-
nych, lecz nie zamkniętych 
jeszcze stanowisk kontene-
rowych. Pracownicy ADM 
mają za zadanie wybiałko-

wać ściany, a także wykonać dezynfekcję wewnątrz. Wła-
śnie w lipcu przyszedł ten moment.

Od dobrych paru miesięcy systematycznie na wszystkich 
budynkach osiedla prowadzone są przeglądy stanu tech-
nicznego instalacji odgromowej, a dalej na ich podstawie 
firma zewnętrzna dokonuje remontu, bądź w razie potrzeby 
uzupełnienia jej urządzeń. W lipcu zajęto się instalacją od-
gromową na dachu przy Marii Skłodowskiej-Curie 7-15.

W osiedlu na wniosek lokatorów pojawiły się nowe ław-
ki – na placu zabaw przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 1 
oraz pod 35.

Osiedle „Chemik”
Przez lata był to jeden z priorytetów administracji, Ra-

dy Osiedla, o jakim mówiono, że trzeba zabezpieczyć środ-
ki finansowe, by go w końcu zrealizować. Teraz można zre-
lacjonować, że wreszcie to się udało. Chodzi o jeden z naj-
ważniejszych, najczęściej uczęszczanych i najdłuższych za-
razem osiedlowych traktów pieszych osiedla „Chemik”, bie-

gnący wzdłuż budynków 
a łączący w dużym skrócie 
szkołę z Rynkiem Bytkow-
skim – tzw. „Aleja Szkolna”. 
Prace rozłożono na etapy. 
W zeszłym roku wykonano 
mniej więcej połowę, od stro-
ny Szkoły Podstawowej nr 1 
(również ze środków finanso-
wych Budżetu Obywatelskie-
go). Teraz kolejnym etapem 
była wymiana starej asfalto-
wej nawierzchni i zastąpienie 
jej kostką brukową z elemen-

tami ozdobnymi bliżej Ryn-
ku Bytkowskiego. W ramach 
robót dodatkowych pojawi-
ły się nowe ławki, wyremon-
towano jedną z odnóg tegoż 
chodnika, a także wytyczo-
no niewielki klomb, w którym 
niebawem mają pojawić się 
ozdobne rośliny. Odhaczono 
ważną pozycję.

W osiedlu „Chemik”, 
w wieżowcu przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 
73, w dalszym ciągu trwa-
ją prace związane z wymia-
ną dźwigu osobowego. Do 
zakończenia jeszcze trochę 
pozostało.

Konserwatorzy z kolei 
głównie zajmowali się wy-
mianą odcinków pionów 
i poziomów wodnych.

W najbliższych planach ad-
ministracji jest między innymi 
wymiana części nawierzch-
ni drogi przy pawilonie usłu-
gowo-handlowym przy uli-
cy Walerego Wróblewskie-
go 67.

Rafał Grzywocz

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

W różnym zakresie robót…

os. „Bańgów”. By zachować właściwą estetykę 
śmietników, od czasu do czasu trzeba je wybiałkować

os. „Tuwima”. W połowie lipca pracownicy Wodociągów Siemianowickich Aqua Sprint wymienili niedrożny 
odcinek sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. W. Korfantego 2

os. „Węzłowiec”. Z uwagi na coraz częściej parkujące 
samochody, postanowiono zabezpieczyć skwer przed 
balkonami budynku przy grunwaldzkiej 3F słupkami 

przeszkodowymi 

ciąg dalszy 
ze str. 8
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Na tegorocznych letnich półkoloniach 
od początku lipca pojawia się średnio 
około 40 dzieci w dość szerokiej roz-
piętości wiekowej od 7 do 13 lat, z róż-
nych części zasobów Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i nie tyl-
ko. Jak oceniają wychowawcy, różnica 
wieku nie powoduje większych proble-
mów z komunikacją między nimi. Star-
si półkoloniści są uświadamiani, że 
mają nie dokuczać młodszym, a wręcz 
odwrotnie – mają im być pomocni i za 
nich, po części, odpowiedzialni. Wspól-
ne zabawy i wycieczki temu służą…

Stałe prawie wszystkie 
punkty programu

Tegoroczna oferta półkolonijna w za-
sadzie nie różni się bardzo od tych 
z lat ubiegłych. Kierownictwo DK „Che-
mik” stawia na sprawdzone punkty 
programowej układanki. To program 
bardzo zróżnicowany, zarówno edu-
kacyjnie, jak i rozrywkowo. Często, to 
nic innego jak właśnie edukacja po-
przez rozrywkę, stąd wycieczki auto-
karowe (z dotacji UM) – te dalsze, al-
bo piesze po mieście i okolicy – bliż-
sze – na przykład do Parku Tradycji, 
Muzeum Miejskiego, Urzędu Miasta, 
Kompleksu Sportowego „Siemion” czy 
Parku Śląskiego.

- Staramy się, by codzienny program 
wyglądał  tak,  by  dzieci  nie  miały  cza-
su na nudę. Po tylu latach doświadczeń 
wiemy, jak go poukładać, by je zacieka-
wić  i sprawić  żeby  świetnie  się  bawiły. 
Cieszy nas, że nasz program możemy 
zapełnić organizowanymi w mieście im-
prezami.  Wycieczki  autokarowe  to  też 
jeden z ulubionych punktów, ale mamy 
świadomość,  że  nie  możemy  wypusz-
czać  się  za  daleko,  bo  nie  wszystkie 
dzieci dobrze znoszą długą podróż. Ma-
my  takie  stałe  atrakcyjne  miejsca  plus 
w zamyśle  nowe  –  do  półtorej  godzi-
ny jazdy – relacjonuje Dariusz Rzeźni-
czek, kierownik półkolonii w „Chemiku”.

Rozrywka na porządku dziennym
Jak tam jest, to najlepiej opisać ustami 

najmłodszych. Wielu uczestników jest 
po raz pierwszy na półkoloniach. Mają 
prawo czuć się niepewnie, ale czy tak 
jest w rzeczywistości? Jakie mają do-
tychczasowe wrażenia, odczucia, przy-
gody – zarówno ci pierwszoroczniacy, 
jak i bywalcy? - Mama nie chciała bym 
cały czas w wakacje siedziała w domu. 

Babcia znalazła półkolonie, no i jestem. 
Z początku nie mogłam znaleźć koleża-
nek, ale w końcu znalazłam i jest fajnie. 
Wychowawczynie są dla nas miłe, cho-
ciaż  czasem  muszą  być  niemiłe,  gdy 
ktoś  ich nie słucha. Jak  idziemy w gru-
pie,  to  oglądamy  różne  atrakcje,  a jak 
mamy  czas  wolny  w ośrodku  to  lubię 
grać  na  przykład  w zabawę  w „szczu-
ra”,  czyli  kręcenie  skakanką  po  ziemi 
i przeskakiwanie nad nią – mówi 10-let-
nia Tosia Saracka.

Na półkolonie rodzice zapisują nie-
kiedy rodzeństwo. W tym roku na zaję-
ciach – co zdarza się rzadko - pojawiły 
się trojaczki: Natalka, Julka i gordian 
Białas. I wygląda na to, że chyba się im 
podoba: - Są tu różne fajne wyjścia po-
za dom kultury. Są na przykład wyciecz-
ki. Byliśmy w takim Leśnym Parku Nie-
spodzianek (w Ustroniu - dop.),  gdzie 
były pokazy lotów ptaków drapieżnych, 
ale  też  mogliśmy  zobaczyć  i niekiedy 
dotknąć inne zwierzęta, na przykład sa-
renki. Kiedy nie ma wycieczek, są base-
ny  albo  zabawy  i konkursy  z nagroda-
mi na miejscu – opowiadali 11-latkowie.

-  Ja  jestem  tu  pierwszy  raz,  a dziś 
drugi dzień. Mój pierwszy dzień był faj-
ny,  tylko bardzo mnie nogi bolały. Szli-
śmy aż na „Rzęsę”, a tam jeszcze gra-
liśmy  w piłkę  i biegaliśmy.  Ogólnie  to 
mi się podoba. Cieszę się, że tu zaczą-
łem chodzić, bo w domu bym się nudził 
– powiedział 8-letni Franek Mueler. In-
nym tegorocznym pierwszoroczniakiem 
jest 8-letni Tomek Konieczny, który tak 
wspomina, jego zdaniem, najciekawszy 
dzień na półkoloniach: - Byliśmy w Ko-
szęcinie.  Najpierw  oglądaliśmy  pałac. 
Weszliśmy  na  samą  wieżę  po  takich 
wysokich,  krętych  schodach.  Straszne 
to było, bo mogło się zawalić. Bardziej 
podobało  mi  się  potem,  jak  poszliśmy 
na  basen.  Tam  były  trzy  zjeżdżalnie 
i z każdej mogliśmy zjeżdżać. Popływa-
łem też  trochę „żabką” – wyliczał chło-
pak. Tę samą wycieczkę dobrze pamię-
ta i wspomina inna uczestniczka, 8-let-
nia Milena Krzemińska: - Wszystko mi 
się podobało. Najbardziej, gdy wchodzi-
liśmy po schodach na taki balkon z ład-
nym widokiem. Było z niego widać mię-
dzy  innymi  taką  inną  wieżę,  z której 
strażacy  obserwują  gdzie  są  pożary. 
Na basenie później też mi się podoba-
ło. Ja nigdy nie byłam na żadnych pół-

koloniach.  To  mama  zapytała  się,  czy 
nie  chciałabym  chodzić,  zgodziłam  się 
i wcale nie żałuję – cieszyła się dziew-
czynka. - Ja  dopiero  dołączyłem  do 
półkolonii.  Przyjechałem  z Krakowa  do 
babci. Myślę, że będzie fajna atmosfera 
i będziemy mieli co robić – mówił z kolei 
13-letni Szymon Saracki.

Półkoloniści z „Chemika” w lipcu od-
wiedzili nie tylko Koszęcin, ale też 
między innymi Ogrodzieniec, o któ-
rym z dużymi emocjami wypowiada-
li się zwłaszcza chłopcy, między inny-
mi 12-letni Bartek Wójcik: - Fajnie by-
ło  zobaczyć  ruiny  tak  dużego  zamku. 
Gdy  weszliśmy,  była  przewodniczka, 
która opowiadała nam różne  legendy, 
to mi się naprawdę podobało.

Spory, bo czteroletni staż na półko-
loniach ma 11-letni Mikołaj Skorupa. 
Najbardziej podobają mu się wyciecz-
ki i wyjścia na basen. Chciałby też, by 
było więcej wyjść na boisko piłkarskie, 
gdzie będzie można pogonić za pił-
ką. Jednym ze starszych półkolonistów 
jest 13-letni Bartosz Skorupa, który 
tak ocenia tutejsze wakacyjne atrakcje: 
- Wracam,  bo  wiem,  że  mogę  bardzo 
fajnie spędzić czas w „Chemiku”. Mam 
blisko, a poza tym cały wolny czas spę-
dzamy aktywnie. Siedząc w domu pew-
nie  traciłbym  kolejne  godziny  przed 
komputerem. Podoba mi się, że od cza-
su do czasu gramy w piłkę.  Jest dużo 
chętnych do gry i można zmieniać skła-
dy. Duże wrażenie zrobił otwarty basen 
w Koszęcinie.  Na  plus  jest  to,  że  nie 
siedzimy ciągle w Siemianowicach, tyl-
ko gdzieś jeździmy i oglądamy coś no-
wego – chwalił chłopak.

W sierpniu
W najbliższych tygodniach półkolonii 

z pewnością będą kolejne wycieczki au-
tokarowe, między innymi do Wisły, Pław-
niowic i Brennej, wypady na basen czy 
seanse filmowe w Parku Tradycji. I tak 
każdy dzień wypełniony będzie różnymi 
niespodziankami – aż do tego ostatnie-
go dnia, kiedy odbędzie się tradycyjny 
bal przebierańców, kończący półkolonie.

Ważna informacja: Co prawda 
jest duże zainteresowanie udziałem 
w półkoloniach i tym samym obłoże-
nie, to jednak w sierpniu można pró-
bować dowiadywać się o wolne miej-
sca w telefonicznym kontakcie bezpo-
średnio z Domem Kultury „Chemik”:  
- 32 228-20-90. Trzeba przy tym pa-
miętać, że w arunkiem przyjęcia dziec-
ka jest ukończona co najmniej pierw-
sza klasa szkoły podstawowej. 

 Rafał Grzywocz
Zdjęcia patrz strona 14.

Półkoloniści w akcji
Półkoloniści z Domu Kultury „Chemik”, na nudę absolutnie narzekać nie 

mogą. Nie ma dnia, aby nie było jakichś atrakcji, wrażeń. Jak nie wy-
cieczka to kino, jak nie kino – basen, jak nie basen – boiska, place zabaw. 
Mają się dobrze...
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

W różnym zakresie robót…

os. „Bańgów”. Odnowiono ostatnie w tym roku klatki 
schodowe – Wł. Reymonta 14-20

os. „Chemik”. W lipcu wymieniono nawierzchnię jednego z głównych chodników osiedla – tzw. „Alei Szkolnej”

os. „Młodych”. Renowacja elewacji sprawi, że między innymi znikną ciemnozielone glony – ZHP 11

os. „Tuwima”. Na początku lipca zamieszkałym przy 
ul. Okrężnej 1 i Okrężnej 8 przekazano do użytku nowy 
śmietnik Dodatkowo jeden z kontenerów przewidziano 

dla użytkowników sąsiadujących garaży

os. „Tuwima”. przy ul. Okrężnej (naprzeciw 
garaży) odmalowano miejsce postojowe dla osoby 

niepełnosprawnej. Dodatkowo tzw. “koperta” 
uzupełniona została o odpowiadające jej oznakowanie 

pionowe

Czytaj - str. 7

os. „Tuwima”. Remont klatek schodowych przy ul. 
Wróbla 6C, D poprzedzony został remontem wejść do 

budynku poprzez położenie nowej kostki brukowej 
i poprowadzenie odwodnienia

MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2018 13



iMPLANTy, CHiRuRgiA STOMATOLOgiCZNA
usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

JeDNOWiZyTOWe LeCZeNie KANAłOWe Z MiKROSKOPeM
STOMATOLOgiA eSTeTyCZNA, PROTeTyKA- PełNy ZAKReS

KARDiOLOgiA, echo serca, holtery, NeuROLOgiA, 
Leczenie chorób naczyń, uSg - Doppler Dupplex ReuMATOLOgiA

STOMATOLOgiA - LeCZeNie i PROTeZy ZĘBOWe

ul. e. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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Na początku półkolonii 
o bezpiecznym spędzaniu wakacji

Na wycieczkach zazwyczaj jest czas na pamiątki

Aktywnie spędzano czas m.in. 
na obiekcie KS „Siemion”

Półkoloniści odwiedzili też gród na „górze Birów”

Na basenie fajnie jest

Jak nie na zewnątrz, to w sali DK „Chemik”

Półkoloniści w akcji
Czytaj - str. 12
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

W różnym zakresie robót…

os. „Węzłowiec”. Remont schodów wejściowych do budynku Wł. łokietka 2B w trakcie i po robotach

os. „Tuwima”. po długotrwałych opadach deszczu 
w minionym tygodniu konieczne było oczyszczenie 
wody w osiedlowej kaskadzie przy ul. Korfantego 10

os. „Tuwima”. na Osiedlu Tuwim trwają prace 
związane z pielęgnacją zieleni. Osiedlowe klomby 

i skwerki nabierają nowego życia pod wodzą 
wyspecjalizowanego zespołu

os. „Węzłowiec”. gospodarze domów  
wykonywali ii cięcie żywopłotów

os. „Węzłowiec”. grunwaldzka 3 i 5, kontynuowane są 
prace związane z naprawą chodników po wykopach 

gazowni

os. „Młodych”. Ponad osiedlową zielenią 
górująca i z daleka widoczna odnowiona elewacja 

– Niepodległości 26-28

os. „Michałkowice”. Widać postępy prac 
renowacyjnych – Wyzwolenia 6

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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46

7/
7-

16

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

Przypominamy, 
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚReDNie uWAgi, 

PROBLeMy
dotyczące działu gZM
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Na co dzień razem
Rozmowa z Katarzyną Henkel, założycielką Stowarzyszenia Kobiet i ich Rodzin ToTa

W czasach szkolnych bardzo 
często z rodzicami odwie-

dzałam Park Śląski i wszystkie jego 
atrakcje. Najpierw spacer z domu 
do Planetarium, przejazd elką do 
Wesołego Miasteczka nad ZOO, za-
bawa na karuzelach i obowiązkowa 
wizyta w ZOO. Kto pamięta jeszcze 
białe niedźwiedzie siedzące w ma-
łych klatkach?

Dzisiaj Park i ZOO wyglądają zupeł-
nie inaczej. Bujna roślinność i drzewa 
w Parku to oaza zieleni, ciszy i odpo-
czynku. Śląski Ogród Zoologiczny, któ-
rym zarządzam od 10 lat i który licznie 
odwiedzany jest przez mieszkańców 
np. SSM to miejsce edukacji i ekspo-
zycji zwierząt w nowoczesnych pawi-
lonach i na dużych wybiegach. Ponad 
3 tys. zwierząt w ponad 300 gatunkach 
to bogata oferta dla miłośników zwie-
rząt i tych dużych jak nosorożce, sło-
nie, lwy, tygrysy, niedźwiedzie czy ży-
rafy i tych mniejszych jak surykatki czy 
małpiatki, które można odwiedzać la-
tem i zimą obserwując ich zwyczaje. 
Miłośnicy gadów, płazów i ryb też znaj-
dą w naszym ZOO swoich ulubieńców. 
Ogromne węże, legwany, krokodyle 
a w akwarium duże sumy i płaszcz-
ki, cieszą się dużym zainteresowa-
niem zwiedzających. Kotlina dinozau-
rów, pierwsza i jedyna taka na świecie 
stanowi raj dla dzieci obok miniZOO 

gdzie można pogłaskać kozę czy spró-
bować wydoić krowę.

ZOO zmienia się ustawicznie, przy-
bywa nowych pawilonów i nowych 
zwierząt jak chociażby ostatnio Roso-

mak, objęty adopcją przez siemiano-
wickiego Rosomaka SA. ZOO oferuje 
szereg ulg i preferencji przy zakupach 

biletów wstępu jak Karta Dużej Rodzi-
ny, bezpłatny bilet dla Senior 60+, ulgi 
dla osób niepełnosprawnych i otwar-
te jest codziennie od 9.00 niezależ-
nie od pogody i pory roku. Prowadzi-
my, zajęcia dla Seniorów o różnej te-
matyce, organizujemy szereg konkur-
sów z cennymi nagrodami dla szkół 
i przedszkoli a wszystkie informacje 
dostępne są na 

www.slaskiezoo.pl
i w mediach społecznościowych na 

FB.
Jako ekonomistka z wykształcenia 

nigdy nie przypuszczałam, że ZOO 
będzie moim miejscem pracy ze sporą 
ilością obowiązków, w których rozwią-
zywaniu bardzo pomagają mi pracow-
nicy i kadra na co dzień zajmująca się 
pielęgnacją zwierząt, przygotowywa-
niem dla nich posiłków, sprzątaniem 
po zwierzętach i zwiedzających a tak-
że kadra warsztatowa usuwająca awa-
rie czy naprawiająca szkody wyrzą-
dzone przez zwierzęta w boksach i na 
wybiegach. Każdy ogród zoologicz-
ny jest inny, każdy posiada inne zwie-
rzęta a nasze śląskie ZOO znajdu-
je się w czołówce uznawanych w Eu-
ropie jednostek i warto je odwiedzać 
przynajmniej raz w roku, do czego ser-
decznie zachęcam.

Jolanta Kopiec – mieszkanka Sie-
mianowic Śląskich

- Czym zajmuje się stowarzyszenie?
Katarzyna Henkel: Prowadzimy inter-

dyscyplinarną, szeroką działalność. Jed-
nak główny nacisk kładziemy na wspar-
cie kobiet w codziennym życiu oraz sta-
ramy się wzmocnić ich rolę w rodzinie. 
Dzięki czemu korzysta cała rodzina. 
Tam, gdzie panują zdrowe, partnerskie 
relacje po prostu żyje się lepiej. I do te-
go dążymy. Wiele Pań zamieszkałych 
w zasobach SSM już skorzystało z na-
szego wsparcia i pomocy.

- Jak wygląda Wasza pomoc?
- Czasem wystarczy przynależność do 

grupy, aby być, na co dzień razem i to pomaga już w walce 
z przeciwnościami, niesprawiedliwością, a nawet absurda-
mi życia codziennego. Nasza współpraca ma także charak-
ter bardziej materialny, na przykład, kiedy musimy pomóc 
w przygotowaniu dokumentów do sądu. 

- Kim są członkowie stowarzyszenia TOTA?

- Skupiamy profesjonalistów z wielu 
dziedzin. Mamy prawnika, urzędników, 
przedsiębiorców, mediatorów, których 
misją jest konsekwentne i stałe działa-
nie na rzecz rozwoju lokalnego środowi-
ska kobiet i ich rodzin.

- Jak realizujecie swoją misję?
- Ostatnio zorganizowaliśmy akcję wy-

miany ubrań dla Pań. Bierzemy udział 
w organizacji spotkań kierowanych dla ko-
biet na terenie Śląska. Istotna jest także 
nasza współpraca ze Stowarzyszeniem 
Mediatorzy Polscy z Rzeszowa, dzięki któ-
rej udaje nam się polubownie rozwiązywać 

spory rodzinne i zawodowe, a tym samym uniknąć sądu.
- gdzie można się z Wami spotkać?
- Nasza siedziba mieści się na ul. Fitznerów 2/9 w Sie-

mianowicach Śl. Mam dyżur w każdy czwartek od 16:00 do 
18:00. Można też dzwonić pod numer: 696 092 937. Ser-
decznie zapraszam do kontaktu.

Ponad  
3 tysiące 
zwierząt

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!
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Uciążliwa fabryka 
w centrum osiedla*

Droga Redakcjo.
Uprzejmie proszę o pomoc w rozwią-

zaniu problemu funkcjonowania cało-
dobowo fabryki żywności po byłej pie-
karni ziarenko na ulicy Wróbla. Ruch 
samochodów dostawczych, które ma-
newrują po osiedlu, uciążliwe sygna-
ły cofania, głośny rozładunek, załadu-
nek, rozmowy pracowników oraz wy-
noszenie śmieci w godzinach nocnych 
to codzienność. Mieszkańców osiedla 
obowiązuje regulamin SSM, w którym 
jasno są określone godziny ciszy noc-
nej. Czy użytkowników lokali taki regu-
lamin nie obowiązuje?

Z poważaniem Stanisław 
Szanowny Panie redaktorze proszę 

o nie publikowanie mojego nazwiska.
ZARZĄD SSM: Reagując na sygna-

ły mieszkańców z okolicznych do-
mów położonych nieopodal opisane-
go lokalu i uciążliwości jakie stwarza 
prowadzona działalność Zarząd SSM 
wystosował pismo do właściciela lo-
kalu przypominające o konieczności 
przestrzegania ciszy nocnej, a także 
o konieczności prowadzenia działal-

ności tak, aby ta działalność nie była 
uciążliwa dla innych.

A gdzie smycze?
Witam,

Chciałbym poruszyć problem psów 
biegających bez smyczy po naszych 
osiedlach.

Wielu właścicieli owych przesympa-

tycznych czworonogów na spacer z ni-
mi nie bierze smyczy. Psy sobie biega-
ją swobodnie.

Gdy wychodzę ze swoim psem, ta-
kie psy stanowią zagrożenie. Pies z in-
nym psem nie zawsze się lubią, a po-
tem, jak się często dzieje, psy naska-
kują na siebie.

Kilkakrotnie sam byłem goniony 
przez beztrosko puszczone psy. Naj-
częstsze wymówki owych właścicie-
li psów to: „Przecież on nic nikomu nie 
zrobi” czy „a niech sobie lata”.

Prosiłbym o prześwietlenie tego pro-
blemu. Pozdrawiam – BW

- dane do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Temat zachowania 
psów, a rzeczywistości ich właści-
cieli wielokrotnie gościł na łamach 
„Mojej Spółdzielni” i to szczególnie 
w kontekście wyprowadzania czwo-
ronogów bez smyczy, a także zanie-
czyszczania przez nie osiedlowych 
terenów i niesprzątania tych odcho-
dów.

W pełni popieramy wszystkie gło-
sy piętnujące tego typu naganne 
przypadki, za które jednak nie mo-
żemy winić pieski. Odpowiedzial-
ni bowiem są właściciele od któ-
rych kultury osobistej zależy prze-
ciwdziałanie takim sytuacjom, czy 
to puszczania psa samopas, czy po-
sprzątania po nim.

O opisanych sytuacjach należy 
niezwłocznie informować Straż Miej-
ską.

Dlaczego UPC nie dołoży  
tego kanału*

Dzień dobry,
Najkrócej jak można: Na platfor-

mie BEZPŁATNEJ Telewizji naziem-
nej pojawił się kanał TVP SPORT. 
Pytam, dlaczego UPC nie dołoży te-

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

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

ssm@poczta.fm

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, 
zajmować się nie będziemy. uważamy, że 
tak, jak przedstawiamy się nieznajomym pod-
czas pierwszego spotkania, co należy do do-
brego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas.

Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy 
i przemyślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, 
które nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie 
będzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką nale-
ży się kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem 
wraca, słowo... zabija.

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redak-
cji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych od-
powiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, 
bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dzie-
siątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 

debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które 
oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też 

może się zdarzyć, że na jakiś problem nie 
odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wa-
sza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, 
by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-

tycznym, wyjaśnić.
Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-

ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i ich przetwarzanie oraz przekazanie odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. To 

cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze nadają się do 
publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wymagania 
druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo naświe-
tlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wykonane 
w odpowiedniej rozdzielczości. Większość fotografujących nie 
zwraca uwagi na rozdzielczość lub świadomie wybiera naj-
mniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie 
pamięci. Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości 
w druku, często miałaby wymiar znaczka pocztowego. Pro-
simy mieć te uwagi na względzie lub nie liczyć na publikację.

...wołem 
wraca
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go kanału do pakietu podstawowe-
go AZART? Dlaczego po wprowadze-
niu tego ciekawego programu nie po-
szerzyła po prostu pakietu AZART? 
W SSM w dziale, który zajmuje się 
m.in. tą tematyką usłyszałam, że nie 
ma tego programu w umowie w pod-
stawowym pakiecie i tyle? A co stoi na 
przeszkodzie, aby umowę ANEKSO-
WAĆ i wymusić na UPS do-
łączenie tej stacji do podsta-
wowego pakietu? Ostatecz-
nie SSM to ważny klient, za 
którego pośrednictwem UPS 
ma niezłą stałą kasę-podwyż-
szaną zresztą już kilka razy 
od 2 zł na początku do obec-
nie około 8 zł od kilkunastu 
tysięcy odbiorców mieszkań-
ców zasobów SSM. Pomija-
jąc już fakt, że dzwoniło w tej 
sprawie już kilka osób a pra-
cownicy działu zamiast napi-
sać OFICJALNE pismo pro-
wadzą z UPC bezproduktyw-
ne rozmowy telefoniczne.

Może radca prawny SSM zadzia-
ła w naszym interesie, pochyli się nad 
pierwotnie zawartą umową i wynego-
cjuje wprowadzenie nowych progra-
mów (właściwie jest ich kilka bez-
płatnych w Azarcie niedostępnych dla 
nas) na podstawie aneksu do umowy?

Mieszkanka zasobów SSM.
- dane do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: W związku z kiero-
wanymi pod adresem Zarządu wnio-
skami o włączenie do pakietu pod-
stawowego „Azart” programu TVP 
Sport wystąpiliśmy do uPC z wnio-
skiem o rozważenie włączenia na 
stałe tego programu do pakietu 
podstawowego.

991 
– Pogotowie Elektryczne

Witam Pana Redaktora, 
W dniu dzisiejszym chciałem skorzy-

stać z zamieszczonego w gazetce nu-
meru do Pogotowia Elektrycznego.

Niniejszym informuję, że ten numer 
jest już nieaktualny. Po wykręceniu te-
go numeru zgłasza się katarynka, któ-
ra z szybkością Pendolino podaje nu-
mery, na które należy dzwonić.

Telefon do Pogotowia Elektrycznego 
jest po prostu: 991

Chyba należałoby to skorygować, 
a przy okazji sprawdzić inne podawa-
ne numery czy jeszcze są aktualne

Pozdrawiam
Zbigniew Jarosz

ZARZĄD SSM: Dziękujemy bardzo 
za zwrócenie uwagi o możliwości 
korzystania z numeru 991 w razie 

awarii prądu. W wykazie ważnych 
telefonów ujmiemy tę poprawkę.

Trawnik przy chodniku
Witam.

W uzupełnieniu poprzedniego maila 
chciałam tylko dodać, że nie zachwyca 
mnie powykopywana czy powypala-
na środkiem chemicznym przylegająca 
do chodników trawa. Chyba dobrze to 
obrazują dołączone zdjęcia, gdzie na 
pierwszym widać chodnik jeszcze nie-
zeszpecony poprzez wykopanie trawy 
a na pozostałych wyciętą lub wypalo-
ną przy brzegu chodnika trawę.

Pozdrawiam
Mieszkanka osiedla Chemik

- dane do wiadomości redakcji
ZARZĄD SSM: Opisany przez Pa-

nią przypadek jest typowym za-
biegiem pielęgnacyjnym uniemoż-
liwiającym niekontrolowane roz-
przestrzenianie się trawy i zarasta-
nie krawężników oraz części chod-
ników. Nie podzielamy poglądu, by 
w efekcie było to zeszpecenie tere-
nu.

Śmietnik pod ławką
Szanowni Państwo,

Kilka lat temu prosiłam internetowo 
– z dobrym skutkiem – w dyrekcji TE-
SCO o postawienie ławki przed mar-
ketem w Bytkowie. Byłam – w imieniu 
mieszkańców – bardzo wdzięczna za 

spełnienie mojej prośby... Na szczę-
ście po niedawnej likwidacji marketu – 
ławkę pozostawiono.

Niestety, sprzed sklepu usunięto nie-
wielki śmietnik i obecnie jego rolę speł-
nia... trawnik pod „moją” ławką...

Mam serdeczną prośbę o postawie-
nie pojemnika na śmieci obok ławki, 
gdyż „piesi klienci” – obecnie Biedron-

ki – z ławki ciągle korzysta-
ją... Nawiasem mówiąc, po-
noć najczęściej śmieciarza-
mi są uczniowie pobliskich 
szkół... Stwierdzam to z przy-
krością, jednak niewielki mam 
na to wpływ, a postawiony 
śmietnik po prostu zmniejszy 
skutki... braku wychowania.

Liczę na pomoc w odzyska-
niu piękniejszego otoczenia 
i pozdrawiam dziękując za 
dotychczasowe wszelkie sta-
rania o dbałość i wizerunek 
osiedla.

i. S.  
z Placu Skrzeka i Wójcika 

- dane do wiadomości redakcji
ZARZĄD SSM: Mając na wzglę-

dzie poruszoną kwestię administra-
cja osiedla „Młodych” niezwłocz-
nie ustawi kosz na śmieci w okolicy 
wspomnianej ławki.

Smród, do wejścia do 
klatki jest niewiarygodny*
W bloku na ulicy Niepodległości 64, 

przed wejściem do klatki C ktoś regu-
larnie oddaje mocz!

Smród, do wejścia do klatki jest nie-
wiarygodny i obrzydliwy! 

Nie wiem, czy jest to sprawa człowie-
ka czy to właściciele zwierząt nie wy-
prowadzają swoich pupili dalej niż po-
za próg drzwi! Bardzo proszę Spół-
dzielnię o stosowną informację dla 
mieszkańców klatki i upomnienie ich, 
bo jest to nie do wytrzymania! Odór 
jest dramatyczny, wyczuwalny z dale-
ka! Na prawdę nie przeszkadza to lu-
dziom mieszkającym w tej klatce??

Lokatorka jednego
z mieszkań klatki C.

- dane do wiadomości redakcji
ZARZĄD SSM: efekt zanieczysz-

czania klatek schodowych w opisany 
sposób czy to przez ludzi, czy przez 
zwierzęta nie jest przyjemny dla 
mieszkańców takiego domu, takiej 
klatki i na pewno jest karygodny.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 20

Śmietnik pod ławką

19MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2018



REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

s-639/4-17

Cena 
producenta
za pomnik

2.700 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

ciąg dalszy ze str. 19
Apelujemy do wszystkich miesz-

kańców i to nie tylko z tej klatki 
schodowej o szczególne zwraca-
nie uwagi na takie zdarzenia i nie-
zwłoczne reagowanie.

Ich kierowcy przecież
gdzieś pracują*

Dot. Art z gazetki nr 3 (296/2018) - 
Wprowadzić zakaz.

Dzień dobry. Chciałem się odnieść 
do treści artykułu. Szczerze powie-
dziawszy uważam, że: 

- parking sam w sobie to bardzo do-
bry pomysł, chociaż myślę, że jakby 
architekt się bardziej postarał to wy-
cisnąłby z tej lokalizacji jeszcze kilka 
miejsc parkingowych, 

- wprowadzanie ograniczeń Ok, ale 
na litość Boską, jak dla dostawcza-
ków? Ich kierowcy przecież gdzieś 
pracują, dzięki pracy mają pieniądze 
na opłacenie czynszu, który wpływa 
do kasy SSM. Chyba, że się mylę, ale 
nie sądzę. 

Idąc tym tropem, za chwilkę życzliwy 
lokator wpadnie na pomysł żeby elimi-
nować kierowców suv’ów i terenówek, 
bo są, wg Niego za duże. Później mo-
że przyjdzie czas na kombi? Drżę na 
myśl o kolejnych pomysłach. 

Swoją drogą, widzę tutaj ten sam kie-
runek, który doprowadził do umiesz-

czenia zakazu zatrzymywania na ul. 
Niepodległości na wysokości nr 59d. 
Nikomu przez długie lata nie przeszka-
dzało to, że parkują tam samochody. 
Nie słyszałem też o skargach ze Stra-
ży Pożarnej czy Pogotowia – ale mo-
gę wszystkiego nie wiedzieć. 

A może, udać się do Katowic do Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji i oddać 
prawo jazdy? 

Jeszcze z innej strony, zastanawiam 
się czy nie ma poważniejszych tema-
tów do publikacji?

O. A.
- dane do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Wykonywane 
przez Spółdzielnię parkingi prze-
znaczone są wyłącznie dla posiada-
czy samochodów osobowych.

Właściciele samochodów dostaw-
czych i ciężarowych winni parko-
wać swoje pojazdy np. na pobli-
skim parkingu strzeżonym.

Zwracamy uwagę, że wytyczone 
miejsca do parkowania wymiarami 
dostosowane są do pojazdów oso-
bowych.

Od redakcji: Zamieszczony list nie 
był materiałem redakcyjnym. E-ma-

ila tej treści nadesłał jeden z Czytelni-
ków. Sądzić należy, że ta poruszona 
kwestia – w kontekście ograniczonej 
ilości miejsc do parkowania – stanowi 
dla wielu problem i jest dla nich zna-
czącym i poważnym tematem.

Więcej pisać o problemie 
dokarmiania gołębi

W lipcu Redakcja i Dział GZM ode-
brały kilka próśb mieszkańców doty-
czących problemu dokarmiania gołębi 
w osiedlach spółdzielczych. Poproszo-
no nas, by w najbliższym czasie poja-
wił się na łamach „MS” artykuł o tym, 
a także, by w kolejnych miesiącach 
przypominać, że dokarmianie gołębi 
między innymi rodzi konflikty między-
sąsiedzkie i negatywnie wpływa na wi-
zerunek osiedla.

Na marginesie przypominamy, by 
wszelkie sprawy do „MS” zgłaszać 
w godzinach dyżurów redakcyjnych - 
w poniedziałki od 15.30 do 16.30.

Od redakcji: O problemie z dokar-
mianiem gołębi piszemy bardzo czę-
sto. Zapewniamy zainteresowanych, 
że do zagadnienia tego nawiążemy 
w najbliższym czasie, a także będzie-
my sukcesywnie przypominać o nie-
dokarmianiu tych ptaków.

* Tytuł wyróżniony kursywą (pismo pochyłe) 
został nadany przez autora interwencji lub jest 
fragmentem jego tekstu lub wypowiedzi tele-
fonicznej.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM 
- tel. 32-228-57-78, 602 672 890

DYŻURUJE:
 poniedziałek 1700-2200;
wtorek, środa, czwartek 

1500-2200;
piątek 1300-2200; 
sobota 1200-2200; 
niedziela 800-2200
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OgłASZAJ SiĘ W „MS”
- NAPRAWDĘ WARTO

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

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

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

CZĘŚCi do AGD, piece gazowe i 1001 
innych drobiazgów. Sklep „Paula”, ul. 
Oświęcimska 4B, 

tel. 533 336 454 tel. 604 243 950

PRACOWNiA Protetyczna, Dorota Żolińska, 
ul. Teatralna 1. Ekspresowa naprawa protez 
- protezy akrylowe, sztyletowe, nylonowe, ko-
rony i mosty porcelanowe; czynne pon-wt-
-czw-pt od 1000 do 1400, środa 1500-1900, 

tel. 601 453 618 

SieMiANOWiCKA Szkoła Gitary 
- zapisy 10 września, godz. 1800. 
Centrum Kultury przy   
ul. Niepodległości 45. Informacje, 

tel. 501 715 769

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

tel. 510 724 303

uSługi remontowe - kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

eLeKTRyCZNe usługi,
 tel. 502 362 393 

ReMONTy wnętrz: elektryka, 
hydraulika, gładzie, płytki, stawianie 
ścian, tel. 799 971 984

SPRZeDAM kostki używane, 10 zł/m2, 
tel. 570 037 778

SZKOLeNie psów, psie przedszkole, 
porady,       tel. 603 882 906

TeLeWiZORy naprawa u klienta, 
tel. 603 898 300

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

ARiSTON, junkers, termet, ferroli, fon-
dital, serwis, naprawa, wymiana pieców 
gazowych,  tel. 505 484 434,

602 449 907, 32 735-64-57

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

FiRMA remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

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 

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

AWARie instalacji, naprawa pieców 
gazowych,      tel. 601 477 527

„MALWA”. Sala 120 osób - komunie, 
wesela, przyjęcia, stypy, 

tel. 693 176 123

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

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

ReMONTy łazienek, mieszkań itp., 
tel. 516 310 510 

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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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 Grabo-
wej) sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedziałek. 
- piątek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 
18.00, niedziela 10.00 - 18.00 
 tel. 695 988 988

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-
-piątek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, 
niedziela 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 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 733 015 804

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. Jana iii Sobieskiego 30,  
Poniedziałek-piątek 8.00-18.00,  
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 765-92-05

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

ul. Śląska 6, Poniedziałek-piątek  
7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

ul. Śląska 17, poniedziałek - piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00,  
 tel. 32 209-02-35

CAłODOBOWA  
ul. Śląska 13 
  tel. 32 204-66-22

ul. W. Wróblewskiego 28,  
Poniedziałek-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

KuPiĘ mieszkanie do remontu na 
Bytkowie, za gotówkę,  
 tel. 517 790 012

KuPiĘ mieszkanie 3-pokojowe, 
  tel. 881 652 241

KuPiĘ mieszkanie 2-pokojowe w Sie-
mianowicach Śl.,  tel. 668 682 588

KuPiĘ 1-pokojowe w Siemianowi-
cach,  tel.  508 215 355

KuPiĘ mieszkanie na „Bańgowie”,  
 tel. 600 587 741

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355

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

OgłOSZeNiA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

PiLNie sprzedam słoneczną kawa-
lerkę, 30 m2, po kapitalnym remoncie, 
piętro 3/3, c.o., niski czynsz, Siemia-
nowice, Al. Sportowców, cena 89.500,  
 tel. 600 112 076

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

POSZuKuJĘ mieszkania do kupna 
lub wynajęcia,  tel. 508 215 355

WyNAJMĘ mieszkanie 2-pokojowe 
do II piętra w Siemianowicach, najle-
piej Bytków,  tel. 881 342 976

SPRZeDAM mieszkanie 2-pokojo-
we (38 m2), 1 piętro, na os. „Chemik”. 
Mieszkanie częściowo umeblowane, po 
generalnym remoncie,  tel. 507 130 878

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

ZAMieNiĘ mieszkanie 3-pokojowe na 
os. „Młodych” na 2-pokojowe w cen-
trum Siemianowic, tel. 32 735-37-07

RÓŻNe
KuPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SAMOCHODOWe
KuPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

AuTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

KuPiĘ garaż na os. „Młodych”,  
 tel. 501 582 232

KuPiĘ garaż na os. „Chemik”,  
 tel. 795 234 708

KuPiĘ lub wynajmę garaż,  
 tel. 509 954 191

KuPiĘ garaż Grunwaldzka - Łokietka, 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
 tel. 505 053 309

Nie bądź obojętny  
- za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!
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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 ..........................16.30 – 19.00
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
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 6718

8 4 7 9 3 1 2 6 5

5 2 6 8 7 4 9 1 3

9 3 1 2 5 6 4 7 8

3 6 8 7 1 9 5 2 4

1 5 2 4 8 3 6 9 7

7 9 4 6 2 5 3 8 1

2 8 3 5 9 7 1 4 6

4 7 5 1 6 2 8 3 9

6 1 9 3 4 8 7 5 2

SuDOKu 8/18  

7 6 4 9

8 2 9 4

3 2 1

9 6 8 7

4 1

8 3 7 4

4 2 3

3 8 2 7

1 9 8 5

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.

Od jakiegoś czasu publikujemy zagadki logiczne 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.
Człowiek

Pewien człowiek miał 
brata, ale brat tego czło-
wieka nie miał brata.

- Kim był ten człowiek dla 
brata?

Jakie to miejsce?
Karol wybrał się na spa-

cer po swojej okolicy. Swo-
ją trasę wyznaczał według 
kompasu. Najpierw po-
szedł 2 mile na północ, 
później skręcił na zachód, 
po 3 milach zawrócił na 
wschód i przeszedł kolejne 
dwie mile w tym kierunku. 
Wtedy poczuł się zmęczo-
ny i wrócił do domu, kie-
rując się prosto na połu-
dnie. Po dwóch milach dro-
gi znalazł się w miejscu, 
z którego wyszedł.

Gdzie znajdowało się 
miejsce, z którego wyruszył 
i do którego wrócił Karol?

imię chłopca?
Pewien chłopiec 

w czwartki i piątki zawsze 
mówi prawdę, we wtorki 
zawsze kłamie, a w pozo-
stałe dni tygodnia udziela 
odpowiedzi losowo, to zna-
czy czasem kłamie, a cza-
sem mówi prawdę. Przez 
siedem kolejnych dni py-
tano go, jak ma na imię. 
Podczas pierwszych sze-
ściu dni chłopiec udzielił 
następujących odpowie-
dzi, w takiej oto kolejności: 
Jan, Robert, Jan, Robert, 
Piotr, Robert.

Jakiej odpowiedzi udzielił 
następnego dnia, jak miał 
na imię i jakiego dnia za-
częto go pytać o imię?

Jak to się nazywa?
Jak to się nazywa, koń 

nad baranem ogonem ki-
wa?
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J K L
Roz jechała jedna baba banom do 
Chorzowa. Konduktorka pyto jom: Kaj 
jedziecie?

- Do Chorzowa - pado baba.
- Do Starego? - pyto konduktorka, no 
bo to i Stary Chorzów jest.
- Niy! - pado baba - do Emy prać.

J K L
- Antek! Co ty tak źle wyglondosz?
- Człowieku dziwisz się? Tako robo-

ta! Cołki dziyń na kolanach!

- A długo tam już robisz?
- No, w poniedziałek mom zacząć. 

J K L
- Piekorzu, mocie suche żymły?
- Mom synku, mom.
- To dobrze wom tak, mogliście je 
sprzedać jak boły świyże!

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Choroba ziemniaków; 

8. Wielofunkcyjne przy ulicy M. Skło-
dowskiej-Curie a także przy ulicy Ja-
giełły 33; 9. Karteczka od listonosza; 
10. W siedzibie SSM dziennikarz „MS” 
pełni go w każdy poniedziałek od 15.30 
do 16.30; 11. Potocznie głowa; 12. Wnę-
ka w murze; 13. Rodzaj zamszu; 14. Ku-
zyn agawy; 16. Po wtorku; 19. Logi-
ka wypowiedzi; 20. Chlebowy do pi-
cia; 21. Ryba jak rzeka; 22. Solówka di-
wy; 23. Zniesmaczenie; 28. Ustrój daw-
nej Rosji; 31. Przedmiot; 33. „Otwórz 
drzwi swojego serca”, o czym pisaliśmy 
w „Mojej Spółdzielni”; 34. Ogłoszenie 
w prasie; 35. Tumult; 36. Jednomyśl-
ność; 37. Ojczyzna Odysa.

PiONOWO: 1. Zatrudnia listonoszy; 
2. Polot; 3. Parafa; 4. Rozeta architekto-
niczna; 5. Przywódca zbójników tatrzań-
skich; 6. Wyrabiane na chleb; 7. Miej-
sce pracy; 14. Jest na Osiedlu Tuwi-
ma przy ul. W. Korfantego 10; 15. Zielo-
ny 2018 z różnobarwnymi roślinami wo-
kół domów, na balkonach i ścianach; 
17. Czarno-biała, drobna ramkowa, ko-
lorowa na łamach „Mojej Spółdzielni”; 
18. Ze szczeblami; 24. Spina je most; 
25. Instalator; 26. Krzewy; 27. Cen-
trum Rozrywki przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37; 28. Nad spadochronem; 
29. Żabi śmiech; 30. Dłużnik wekslowy.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do dnia 
22 sierpnia br. na adres: SSM ul. Bo-
haterów Westerplatte 20 z dopiskiem: 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – Krzy-
żówka nr 8/2018 r. (decyduje data stem-
pla pocztowego) lub adres poczty elek-
tronicznej redakcji „MS”: ssm@poczta.
fm z obowiązkową informacją w temacie 
wiadomości: Krzyżówka nr 8/2018 – de-
cyduje data wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 07/2018 z hasłem: Mamy  lato 
na  bogato  otrzymują: Anna Holewa,  
ul. Niepodległości (I); Jakub Szier,  
ul. H. Wróbla (II); Teodor gorol,  
ul. W. Wróblewskiego (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych. Fundato-
rem pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” 
Siemianowicka Spółdzielnia Spożyw-
ców, a pozostałych – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-
stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 
„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-
sca zamieszkania wskazanego w nadesła-
nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-
nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-
niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-
nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 
do 12 miesięcy.

„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”, Chorzów. 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 2018 r.
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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 ugoto-
wać na parze). Odcedzić i podzielić na 
różyczki. Żaroodporne naczynie wyło-
żyć plastrami boczku, a na nich ułożyć 
kalafior. 2 jajka ubić, dodać sól i posie-
kany lubczyk, a następnie wlać do nich 
1 łyżkę mąki roztrzepaną w 2 łyżkach 
mleka. Ubić jeszcze raz i zalać kala-
fior. Wstawić do gorącego piekarnika 
i zapiec. Podawać z dodatkiem ryżu.

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

schłodzonego pasteryzowanego mle-
ka z dodatkiem 1 – 2 łyżek cukru. 
Podawać z kostkami lodu.

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

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

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 realiza-

cje dalekosiężne, do których dąży ma-
łymi 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. 

Czy jesteś dobrym 
organizatorem?
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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.

Zajęcia dodatkowe, grupy łączone:
„Węzłowiec” i „Tuwima”

- poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 

Wł. Jagiełły 33
„Michałkowice” i „Bańgów”

- wtorki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 

M. Skłodowskiej-Curie

Okres wakacyjny ma to do siebie, że 
wśród uczestników treningów są duże 
rotacje. Część dzieci wyjeżdża, zaś tę 
lukę wypełniają między innymi dziecia-
ki, przyjeżdżający do Siemianowic Śl. 
do rodziny w odwiedziny, albo młodzi 
piłkarze, którzy pierwsze swoje profe-
sjonalne zajęcia odbywali tutaj, ale po-
szli wyżej – do młodzieżowych klubów 
piłkarskich i tam się rozwijają dalej. 
W wakacje wracają, gdyż zazwyczaj 
w klubach jest w ten czas przerwa, 
a im zależy, by zachować ciągłość tre-
ningów z piłką.

Układ zajęć w wakacje się nie zmie-
nia. Pierwsza część każdego treningu 

to rozgrzewka, rozruch z piłką, ćwicze-
niami na drabinkach szkoleniowych, 
czy ze znacznikami. Drugą część za-
jęć wypełniają wyczekiwane przez 
większość dzieci sparingi.

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać dzieci na 

treningi. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
ne z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztyw-
no ustalonym przedziale wiekowym 
7-12 lat (funkcjonują dwie grupy - 7-9 
i 10-12 lat).

rg

Tych „owoców”, czyli kolorowych 
i ukwieconych balkonów oraz różno-
barwnych przydomowych ogródków 
mamy w tym roku naprawdę sporo. 
I z tego należy się cieszyć. Docieplone 
i pomalowane elewacje w połączeniu 
z doniczkami kwiatów, pnączy zamo-
cowanymi na balustradach, ścianach, 
albo balkonowymi iglakami kształtu-
ją wizerunek naszego osiedla – miej-
sca nam najbliższego, domu. Wszak 
„dom” – trzeba pamiętać – nie kończy 
się na progu mieszkania czy parapecie 
okna w pokoju.

Jak widać choćby po publikowanych 
w tym numerze „MS” fotografiach, in-
wencji mieszkańcom nie brakuje. Przy-
kłady, jak ciekawie, nietuzinkowo moż-

na ozdobić balkonową balustradę ob-
razują balkony z domów położonych 
przy ulicach:

- Władysława Reymonta 32,
- Wojciecha Korfantego 2.

Jak natomiast umiejętnie można „pu-
ścić” rośliny pnące zobacz na foto – 
Władysława Sikorskiego 4.

O tym, że z międzysąsiedzką pomo-
cą da się z otoczenia budynku zrobić 
piękny ogródek pokazują z kolei zdję-
cia z domów przy ulicach:

- Władysława Jagiełły 25,
- Komuny Paryskiej 13.
Brawo!
Warto brać przykład, bo piękniej się 

mieszka… Dziękujemy również za ko-
lejne propozycje konkursowe. Postara-
my się je sfotografować i opublikować 
w kolejnym wydaniu. Rafał Grzywocz

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Trenują z ambicją
Mimo wakacji i rozjazdów, nie brakuje chętnych do uczestniczenia w za-

jęciach piłkarskich na boiskach wielofunkcyjnych. Popołudniami 
w wyznaczone dni i godziny zapełniają oni obiekty sportowe, by coś się 
z piłką nowego nauczyć, co innego przećwiczyć, czy zmierzyć się z rówie-
śnikami, a zarazem dobrze przy tym bawić.

ciąg dalszy ze str. 28

Zielony 
Konkurs 

2018

Zostaw namiary, woda, nie bądź gadułą

Półmetek wakacji za nami, ale na wielu wyjazdy jesz-
cze czekają. Tym samym będą dłuższe nieobecno-

ści w mieszkaniach. Stąd ważnym jest, by w przypadku 
wojaży można było, w razie potrzeby – awarie nie cze-
kają na powrót – błyskawicznie skontaktować się z nie-
obecnym w swoich czterech ścianach.

Pamiętajmy o tym i na wszelki wypadek pozostawmy 
u sąsiada, w osiedlowej administracji adresy bądź telefo-
ny, pod którymi będziemy uchwytni lub zostawmy infor-
mację, do kogo z najbliższej rodziny można się zwrócić 
z chwilą zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia w na-
szym mieszkaniu.

Niezależnie, przypominamy, by koniecznie przed wyjaz-
dem sprawdzić: czy gaz odcięty, woda zakręcona, prąd wy-
łączony, a okna i sic! drzwi zamknięte. Dobrze też poprosić 
sąsiada, by zabierał zbędne materiały reklamowe i zerkał, 
czy ktoś obcy nie kręci się przy naszym „M”.

gadulstwo
Przypominamy także, by nie rozpowiadać o planach wa-

kacyjnych – przewidywanych terminach wyjazdów i powro-
tach. Uwagę tą adresujemy szczególnie, chociaż nie tylko, 
dla posiadających dzieci, które rozpowiedzą szybko o wa-
kacyjnych zamiarach i tym samym wskazują terminy nie-
obecności. 

Woda
Kiedy już wyjedziemy zachowujmy ostrożność, na dro-

gach, szlakach i nad wodą. Woda tak pożądana dla wypo-
czynku jest bardzo niebezpieczna i zbiera okrutne żniwo. 
W tym roku jak podaje Komenda Główna Policji utonęło już 
221 osób – dane na 29. 07. Nie szarżujmy więc nad wodą 
i bezpiecznie korzystajmy z jej dobrodziejstw.

Życzymy spokojnego wypoczynku, bezpiecznych wo-
jaży i powrotów.

Redakcja „MS”
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Władysława Reymonta 32

Wojciecha Korfantego 2

Władysława Sikorskiego 4

Władysława Reymonta 26

Trenują z ambicją

Zielony Konkurs 2018
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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 NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Władysława Jagiełły 25 Komuny Paryskiej 13

Zielony Konkurs 2018
Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek – stwier-

dził rzymski filozof i mówca Cyceron. Zdanie to moż-
na chyba interpretować, że chodzi o piękno świata oraz 
mądrość, wiedzę w życiu potrzebne. Za owym pięknem 

świata – na lokalnym, spółdzielczym gruncie rozglądamy się 
z aparatami fotograficznymi od kilkudziesięciu lat, a owoce 
poszukiwań z przyjemnością publikujemy w stałej rubryce 
„Mojej Spółdzielni” – Zielony Konkurs...   ciąg dalszy str. 26


