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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. 

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ssm@poczta.fm

Nowy budynek...

Niszczysz swoje

Do właścicieli psów 

Czysta woda...

W siemianowickiej tężni solankowej, tuż po otwarciu

os. „Tuwima”. Kaskadę też trzeba czyścić

Pomnik Czynu Niepodległościowego z oryginalnym, 
przedwojennym orłem z rozpostartymi skrzydłami 

zrywającym kajdany, upamiętniający m.in. bohaterów 
powstańczych - pl. ks. Piotra Skargi

O przyłączenie  
do Polski

Lepiej to niż siedzieć 
w domu

Na piątym biegu
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oferuje mieszkania z garażami  w przyziemiu  
w nowym 3. kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym z windą 

przy Alei Młodych  
obok Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego

powierzchnie użytkowe mieszkań od 56 m2 do 84 m2 - cena 4.200 zł/m2 brutto
cena garażu z komórką 2.150 zł/m2 brutto

Przewidywany termin realizacji inwestycji - grudzień 2019 r. 
Szczegółowe informacje:

tel. 32 609 14-96  32 609 14-67  602 672 332

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie

Nowy budynek nabiera kształtu
Pod koniec roku Spółdzielnia odda do użytku czterokondygnacyjny budynek przy Alei Młodych na działce po 

dawnych otwartych kortach Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego. Inwestycja idzie zgodnie z planem 
i prawdopodobnie na koniec wakacji dom będzie pod dachem… ciąg dalszy na str. 4
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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. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2000;

piątek 1300-2000; sobota 1200-2000; niedziela 800-2000

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”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 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
DAMIAN ŁĄCZYŃSKI, ZBIGNIEW ROGOŻ*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
2. września 2019 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 7. października 2019 r. dyżurować będą  

Bronisław Breguła, Adam Cebula
*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, 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
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl
Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 602 672 890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

POGOTOWIE WOD-KAN, SIECI ULICZNEJ:
Siemianowice Śl. 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 Niepełno-
sprawnych 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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śl.
ul. Pszczelnicza 10 tel. 32 762 81 00, tel./fax 32 762 81 44
sekretariat@oik.siemianowice.pl,  
psycholog@oik.siemianowice.pl
www.oik.siemianowice.pl

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222

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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ciąg dalszy ze str. 2

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
zatrudni elektryków  

z uprawnieniami SEP do 1 kV 
na stanowisku konserwator
CV prosimy składać osobiście w siedzibie

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, pok. 17 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowi-
sko konserwatora prowadzonej przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkanio-
wą z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20, zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na 
stronie www.ssm.siemianowice.pl

I N F O R M A C J A
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że

10 października 2019 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, 

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Wojciecha Korfantego 9a/60   - o pow. 30,52 m2, cena wywoławcza 77.800,00 zł
  8 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Brzozowa 12/10   - o pow. 41,40 m2, cena wywoławcza 77.700,00 zł
   2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać od 05. 08. do 09. 10. 2019 r. po uprzednim telefonicz-
nym porozumieniu się z:

- Administracją osiedla „Tuwima” (dot. mieszkania przy ul. W. Korfantego 9a/60) pod numerem tel. 32 228-45-47

- Administracją osiedla „Centrum” (dot. mieszkania przy ul. Brzozowej 12/10) pod numerem tel. 32 228-17-39.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 10. 10. 2019 r. do godz. 1030, bądź 
też dzień wcześniej na konto SSM:

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.
Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, któ-

re znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl
Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiada-
nia notarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

ZARZĄD SSM

Nowy budynek będzie spełniał naj-
nowsze trendy w budownictwie miesz-
kaniowym. Złoży się na niego 18 
mieszkań, 20 miejsc garażowych i win-
da. Będzie więc dostosowany również 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Jeśli chodzi o zasoby mieszkanio-
we Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej jego lokalizacja znajduje się 
mniej więcej w trójkącie: siedziba Spół-
dzielni (Boh.  Westerplatte  20)-Kau-
fland-zabudowania osiedla „Młodych”, 
będzie on „rodzynkiem” – z wjazdem 
od strony ciągów garażowych Alei 
Młodych.

SSM to dziś jedna z niewielu w wo-
jewództwie śląskim spółdzielni, która 
w ostatniej dekadzie podjęła się po-
ważniejszych inwestycji w budownic-
two mieszkaniowe. Zapewnienie da-
chu nad głową to wszak jedna z klu-
czowych idei spółdzielczości miesz-
kaniowej. Wybudowano w tym cza-
sie kilka domów w os. „Tuwima” przy 
ulicy Hermana Wróbla, domy szere-
gowe przy Józefa Bema (w sąsiedz-

twie zabudowań ulicy  J.  Polaczka), 
a nieco wcześniej budynki w os. „Wę-
złowiec” - przy ul. Grunwaldzkiej 
i Wł. Łokietka. Teraz realizowana ta 
najświeższa, trwająca przy Alei Mło-
dych, trochę na uboczu ulicznego 
i typowo osiedlowego zgiełku, obok 

hali Siemianowickiego Towarzystwa 
Tenisowego…

Nowy  budynek  ma  już  „na  papie-
rze”  większą  część  swoich  przy-
szłych  mieszkańców,  w sprzedaży 
dostępne są ostatnie mieszkania.

rg

Nowy budynek nabiera kształtu
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Z jednej  strony  ogrom  prac 
składających  się  na  to,  by 

żyło  się  nam  lepiej,  bezpiecznie 
i w coraz  ładniejszym  otoczeniu 
a z drugiej  zniszczenia,  które  na 
pewno temu celowi nie służą.

Ciekawe kiedy zrozumiemy, że nisz-
czymy swoje, a niszcząc zubażamy re-
montowe budżety nie mówiąc o fatal-
nym wpływie na wygląd otoczenia.

Chyba dużo, bardzo dużo wody 
musi upłynąć, by prawda o zubaża-
niu budżetów na remonty do wielu 

z nas dotarła i by przestali patrzeć na 
służące wszystkim urządzenia jako 
nie ich, jako coś, co jest spółdzielni, 
a jak spółdzielni to nie moje. Prawda 
jest taka, że pieniądze na naprawy 
pochodzą z naszych wpłat za miesz-
kanie.

A w osiedlach zanotowano:
„Centrum”

- Krucza 1 – wyłamano drzwi wejścio-
we do klatki,

- Śląska 50A – uszkodzono samoza-
mykacz.

im. Juliana Tuwima
- Hermana  Wróbla  6D – wyrwano 

klamkę w drzwiach wejściowych.
„Bańgów”

- M.  Skłodowskiej-Curie  65 – znisz-
czono drugie drzwi wejściowe do bu-
dynku,

- Władysława  Reymonta  30 – zde-
wastowano drzwi wejściowe do klat-
ki schodowej.

„Młodych”
- Plac lawendowy – bohomazy na ele-

wacjach lokali użytkowych pes

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 regulami-
nem 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

Termin Lokalizacja

16. 09.
Niepodległości 57a, b,

Walerego Wróblewskiego 55,
 Grunwaldzka 5a, b, c, d

17. 09.

Niepodległości 57c, d,
Walerego Wróblewskiego 55a,

Grunwaldzka 5e, f, 6c,
Władysława Reymonta 2, 4, 6, 38, 40, 42, 44, 

46, 48,
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5,

Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

18. 09.

Niepodległości 59a, b,
Walerego Wróblewskiego 57,

Grunwaldzka 4b, 6a, b,
Karola Szymanowskiego 2,

Władysława Reymonta 8, 10, 12, 26, 28, 50, 
52, 54, 56,

Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23, 25

Termin Lokalizacja

19. 09.

Niepodległości 59c, d,
Walerego Wróblewskiego 59,

Grunwaldzka 4a, c, d,
Władysława Reymonta 26, 28,

Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15, 27, 
31, 33, 35, 37,

Karola Szymanowskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14

20. 09.

Niepodległości 61a, b, c, f, g, h,
Walerego Wróblewskiego 26a, b, c, 28a, b, 

30a, b,
Władysława Reymonta 24, 30, 32, 34, 36,

Marii Skłodowskiej-Curie 39, 43, 45, 47, 49

23. 09.

Leśna 7,
 Niepodległości 61d, e, 63a, b, c,
Władysława Jagiełły 2a, b, c, d,
Walerego Wróblewskiego 32,

Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22,
Marii Skłodowskiej-Curie 51, 53, 57, 59

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

Osiedle „Chemik”
Na ten rok w osiedlu „Chemik” w ra-

mach programu likwidacji glonów z bu-
dynków zaplanowano takie prace na 

sześciu elewacjach. Jakiś czas temu 
ciemnozieloną narośl usunięto kolej-
no przy: Alfonsa  Zgrzebnioka  43A, 
Niepodległości 57A (szczyt budynku) 
i Niepodległości  57-59 (półszczyt). 
W lipcu zlecono takie prace na dwóch 
kolejnych elewacjach - wieżowcach, 
od strony Rynku Bytkowskiego przy 
Walerego  Wroblewskiego  73 (goto-
we) i W.  Wróblewskiego  71 (w trak-
cie). W planie są również prace na 
trzecim z sąsiadujących z sobą wyso-
kich budynków – przy W.  Wróblew-
skiego 69.

Nie wszystkie drogi osiedlowe wyglą-
dają dziś jeszcze jak powinny. Układa-
jąc coroczne plany remontów, tak jak 
wcześniej chodniki, tak dziś remonty 
ulic należą do jednych z najważniej-
szych pozycji. W ostatnich tygodniach 
zlecono wybrukowanie zniszczonej 
drogi dojazdowej i parkingu w rejonie 
Niepodległości  64, o co wcześniej 
postulowali mieszkańcy. W tym roku, 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, będzie również realizowany re-
mont drogi dojazdowej wzdłuż budyn-
ku Walerego Wróblewskiego 51-53.

Już tylko kilka śmietników w osiedlu 
„Chemik” pozostało do zabudowania, 
a jeden z nich właśnie jest wykonywa-
ny. Nowe stanowisko kontenerowe po-

wstaje przy Walerego  Wróblewskie-
go  61. Jest utwardzony teren, stoją 
ściany, pozostaje jeszcze wykonanie 
zadaszenia i furtki.

Konserwatorzy na bieżąco realizują 
zgłoszenia przyjęte przez administra-
cje dotyczące awarii wodno-kanaliza-
cyjnych.

Osiedle „Centrum”
Dobiegają końca prace związane 

z wykonaniem dodatkowej izolacji fun-
damentów od strony ściany szczyto-
wej budynku przy ulicy Kolejowej  3. 
Fragment elewacji nad powierzchnią 
ziemi zostanie odmalowany, na zie-
mi zaś wykonana będzie nowa opaska 
izolacyjna. Dodatkowej izolacji wyma-
gają też fundamenty sąsiedniego bu-
dynku przy Kolejowej 5, czym robot-
nicy mają zająć się niebawem.

Jednym z problemów, o którym mó-
wiono podczas corocznego zebrania 
osiedlowego w kwietniu była sprawa 
zakłócania porządku przy budynku Ta-
deusza  Kościuszki  3-3A, gdzie na 
nieużywanych schodach gromadził się 
„element aspołeczny” i uprzykrzał ży-
cie mieszkańcom. Administracja zle-
ciła uporządkowanie tego miejsca. Po 
schodach nie ma już śladu, a teren 
przyległy zostanie zaadaptowany na 
trawnik.

W lipcu wykonano doraźną naprawę 
jednego z chodników przy ulicy Ry-
szarda  Gansińca  7, przy okazji za-
montowano przy wejściu do klatki no-

wą kratkę-wycieraczkę. Zlecono też 
odnowienie ogrodzeń placów zabaw 
i przycinkę krzewów oraz żywopłotów.

Osiedlowi konserwatorzy najwięcej 
czasu poświęcają wymianie – według 
potrzeb – odcinków pionów, poziomów 
wodnych w budynkach, tak jak ostat-
nio np. przy ulicy Śląskiej 48.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” najbardziej 

zwracają uwagę roboty ziemne zwią-
zane z wymianą gazociągu. W tej 

chwili realizowany jest przez Gazow-
nię kolejny etap – w rejonie budynków 
przy Marii  Skłodowskiej-Curie  1-59. 
Równocześnie tam, gdzie takie roboty 
gazowe już się zakończyły, prowadzo-
na jest rekultywacja terenu. A jest co 
odtwarzać, bo wymiana sieci wymaga-
ła ingerencji w trawniki, przydomowe 
ogródki, czy chodniki.

W lipcu oddano też do użytku no-
we stanowisko kontenerowe na od-
pady wtórne przy ulicy Karola  Szy-
manowskiego 14. Niestety raz po raz 
zdarza się, że kierowcy samochodów, 
pomimo wyraźnego oznakowania, za-
pominają o przeparkowaniu aut, czym 
mocno utrudniają, a nieraz wręcz unie-
możliwiają swobodny odbiór odpadów 
przez służby komunalne.

W lipcu zakończyło się malowanie 
klatek schodowych przy Władysława 
Reymonta  32-34-36, co oznacza do-
mknięcie robót malarskich na ten rok 
w „Bańgowie”. Łącznie odmalowano 
sześć klatek budynku Wł.  Reymon-
ta 26-36.

Osiedlowi konserwatorzy systema-
tycznie odnawiają linie poziome ozna-
kowania drogowego. Na bieżąco też 
usuwają drobne awarie przyjęte przez 
pracowników administracji.

Na piątym biegu
Każdy plan remontów – na którekolwiek z osiedli by nie spojrzeć – zło-

żony  jest  z wielu  elementów,  punktów.  W wakacyjne  miesiące  robót 
w bród i wyraźne widać, gdzie i w jaki sposób na naszych oczach zmienia 
się  estetyka  osiedli  –  otoczenie  konkretnych  domów,  elewacje,  poszcze-
gólne klatki. Założenia na papierze przekładają się w realne działania.

os. „Bańgów”. Nowy śmietnik, ale problem  
z odbiorem odpadów przez parkowanie na zakazie  

– K. Szymanowskiego 14

os. „Centrum”. Był problem z zakłócaniem porządku, 
będzie trawnik… Kościuszki 3-3A

ciąg dalszy na str. 9
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Tuwima”. Przy ul. Okrężnej 7 wymieniono ławkę na nową a przy ul. H. Wróbla 2 ławki odświeżono

os. „Chemik”. Ściana szczytowa po 
usunięciu glonów i odmalowaniu  

– W. Wróblewskiego 73

os. „Chemik”. Niedługo po brudzie 
na elewacji nie będzie śladu 

 – W. Wróblewskiego 71

os. „Młodych”. Na rusztowaniach 
ekipa remontowa wykonuje 
renowację elewacji – ZHP 7

os. „Chemik”. Wybrukowano fragment zniszczonej 
drogi i parkingu – Niepodległości 64

os. „Młodych”. W tym roku kolejne segmenty 
balkonów są remontowane – Boh. Westerplatte 6 

os. „Michałkowice”. Renowacja elewacji niebawem się 
zakończy – Wyzwolenia 8

os. „Chemik”. Nowe stanowisko kontenerowe 
docelowo będzie zamknięte furtką z zamkiem – W. 

Wróblewskiego 61
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Węzłowiec”. Wł. Jagiełły 2A otynkowano  
śmietnik z nowym dachem

os. „Bańgów”. Wymiana gazociągu wiąże się 
z ingerencją w osiedlową zieleń

os. „Bańgów”. W osiedlu odnowiono ostatnie w tym 
roku klatki schodowe – Wł. Reymonta 32-34-36

os. „Węzłowiec”. Na terenie całego osiedla 
dobiegła końca wymiana lamp zamontowanych na 
wysięgnikach na garażach i ścianach szczytowych 

budynków. Łącznie założono 41 energooszczędnych 
opraw LED

os. „Węzłowiec”. Kończy się remont (ciąg dalszy) chodników wzdłuż budynku Grunwaldzka 3C-F. 
Wyremontowane zostaną także drugie schody terenowe, jak i schody wejściowe do klatek D, E, F

os. „Tuwima”. Plac zabaw przy ul. Korfantego 10 wzbogacił się  
o nowe urządzenie zabawowe typu „bocianie gniazdo”
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy ze str. 6
Na placu zabaw przy ulicy M. Skło-

dowskiej-Curie 77, w jego centralnym 
punkcie, dostawiono nowe urządzenie 
zabawowe ze zjeżdżalnią i rurą. Jego 
dużą zaletą jest możliwość dołożenia 
kolejnych elementów, co administra-
cja planuje uczynić w przyszłym roku.

Osiedle „Węzłowiec”
W lipcu rozpoczął się II etap wymia-

ny nawierzchni chodników w rejonie 
budynku Grunwaldzka 3. Prace obej-
mują wyłożenie kostką brukową głów-
nego chodnika biegnącego wzdłuż do-

mu, także schody terenowe i dojścia 
do klatek schodowych oraz parkin-
gu. Tym samym wkrótce już cały rejon 
przy Grunwaldzkiej 3 oraz 5, gdzie ta-
kie roboty wykonano w zeszłym roku, 
będzie miał nowe chodniki.

Innym ważnym remontem, jaki 
w ostatnich tygodniach realizowano to 
zadaszenie, otynkowanie i odmalowa-
nie śmietnika przy Władysława  Ja-
giełły 2A. 

O kilku innych robotach również 
warto wspomnieć. W rejonie budyn-
ków przy  Jana  Polaczka odnowiono 
wszystkie słabo dotychczas widoczne 
linie poziome oznakowania drogowe-
go. Z kolei na odremontowanej w ze-
szłym roku drodze dojazdowej w re-
jonie budynków przy Władysława Ja-
giełły  25-31 zamontowano dwa do-
datkowe znaki „Zakaz zatrzymywania 
się”. Zakazy te mają usprawnić ruch 
drogowy w tej części osiedla, gdzie 
jest ciasno od samochodów.

W rejonie Grunwaldzkiej 2 na głów-
nej drodze pojawiły się dodatkowe pa-
sy drogowe. O to do Urzędu Miasta 
postulowali mieszkańcy.

Konserwatorzy elektrycy ADM wy-
mienili na oprawy LED ostatnie 9 lamp 

zamontowanych na wysięgnikach na 
garażach i ścianach szczytowych bu-
dynków na terenie całego osiedla. No-
we energooszczędne oprawy pobiera-

ją 5-krotnie mniej energii od poprzed-
nich. Natężenie światła natomiast jest 
takie same lub nawet większe. Łącznie 
wymieniono 41 opraw.

Osiedle „Michałkowice”
Niewiele zostało już robotnikom pra-

cy na elewacji budynku przy Wyzwo-

lenia 8. Jej renowacja zmierza ku koń-
cowi, a do wykonania pozostały jesz-
cze ostatnie prace malarskie.

Administracja, co jakiś czas zleca 
doraźny remont balkonów według po-
trzeb. W ostatnich tygodniach takie 
prace prowadzone są w budynkach 
przy ulicach:

- Kościelna 36,
- Władysława Sikorskiego 4.
Według potrzeb także wykonywa-

ne są remonty dachów na adresach, 
gdzie mieszkańcy zgłaszali w admini-
stracji problem przecieków po obfitych 
opadach deszczu.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima” całkiem sporo 

się dzieje. W lipcu między innymi wy-
mieniono nawierzchnię parkingu przy 
Hermana Wróbla 6  i zakończono ka-
pitalny remont dachu przy Hermana 
Wróbla 5. 

Większe roboty widoczne są na przy-
kład na budynku Hermana Wróbla 8, 
gdzie prowadzona jest renowacja ele-
wacji. Remont jest już mocno zaawan-
sowany i wkrótce, jeśli warunki atmos-
feryczne będą sprzyjające, uda się 
prace doprowadzić do końca.

Z kolei niedawno zainicjowano re-

mont klatki schodowej przy ulicy Woj-
ciecha  Korfantego  9A. To najwięk-
sze w tej chwili prowadzone roboty 
wewnątrz klatek w tym osiedlu. W pla-

nach ADM na ten rok jest również od-
świeżenie sąsiedniej klatki „B”.

Administracja zleca systematycznie 
wymianę instalacji poziomej w piwni-
cach oraz drzwi wejściowych do kla-
tek schodowych kolejnych budynków – 
to wewnątrz, a z zewnątrz na przykład 

odświeżanie poziomych linii na osie-
dlowych parkingach. 

Od niedawna plac zabaw przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 10 posiada 
nowe urządzenie zabawowe – „bocia-
nie gniazdo” i przyciąga najmłodszych 
do wypróbowania…

Osiedle „Młodych”
Kilka dużych prac prowadzonych jest 

również w osiedlu „Młodych”. Do nich 
na pewno zaliczają się renowacja ele-
wacji budynku przy ulicy ZHP  7 i re-
mont balkonów przy Bohaterów  We-
sterplatte  6. Mieszkańcy chodząc po 
osiedlu mogą śledzić postępy.

Gorzej z wymianą dźwigów osobo-
wych przy  ZHP  7 i 9, które toczą się 
za zamkniętymi drzwiami windowymi 
i trudno cokolwiek zobaczyć. Roboty 
jednakże idą systematycznie do przo-
du, a efekty powinny zadowolić miesz-
kańców już niedługo.

Administracja zleciła przy ulicy Te-
atralnej – według potrzeb – wymianę 
głowic termostatycznych na grzejni-
kach centralnego ogrzewania.

Niezależnie od wymienionych niektó-
rych prac trwa przycinka krzewów i ży-
wopłotów wokół budynków.

rg

Na piątym biegu

os. „Tuwima”. Systematycznie konserwatorzy administracji odnawiają linie parkingowe
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Już 
zachodzi
czerwone 
słoneczko

Ślązaków dążenia
Koniec I wojny światowej nie rozwią-

zał problemów mieszkańców Górnego 
Śląska. Choć region pozostał pod ad-

ministracją niemiecką (cywilną, wojsko, 
policja, szkolnictwo), panował stary po-
rządek, to wielu jego mieszkańców, 
wychowanych w duchu polskości (mi-
mo braku politycznej łączności z Polską 
600 lat!), w obliczu odzyskania przez 
Rzeczpospolitą niepodległości, nie po-
godziło się z tą sytuacją. Ze względu na 
bogactwo znajdujących się tutaj kopalin 
oraz wysoki stopień rozwoju przemysłu, 
region ten dla posiadającego go pań-
stwa stanowił też potencjalne ogrom-
ne zyski finansowe i element zapew-
niający szybszy rozwój gospodarczy. 
Zarówno Niemcy, jak i odradzająca się 
Polska pokładały w nim ogromne na-
dzieje. W trakcie konferencji pokojowej 
w Paryżu w pierwszej połowie 1919 ro-
ku, kończącej I wojnę światową ustalo-
no więc, że o losie Górnego Śląska za-
decyduje wynik głosowania – plebiscyt.

Obawa przed włączeniem Górne-
go Śląska do Niemiec, a także sprze-
ciw przed rosnącym terrorem niemiec-
kim, skierowanym wobec Polaków po 
ogłoszeniu decyzji o zorganizowaniu 
plebiscytu, doprowadziły do zrywu po-
wstańczego, przygotowywanego przez 
konspiracyjną na ten czas organizację 
wojskową – Polską Organizację Woj-
skową Górnego Śląska (POW GŚ). 
Iskrą zapalną okazała się

masakra na terenie
kopalni „Mysłowice”,

15 sierpnia 1919 roku (od 11 sierp-
nia w obliczu trudnej sytuacji gospo-
darczej trwał strajk generalny pracow-
ników kopalń i hut). Kiedy tłum górni-
ków wraz z rodzinami, domagający się 
wypłaty zaległych zarobków wtargnął 
przez bramę kopalni, niemieckie woj-
sko otworzyło do nich ogień. Zginęło 
wtedy siedmiu górników, dwie kobie-
ty i trzynastoletni chłopiec, wiele osób 
zostało rannych. Na to wszystko na-
łożyła się w tym czasie wsypa w sze-
regach POW, po której aresztowano 
część śląskich przywódców tej orga-
nizacji. Informacje o tym szybko roze-
szły się w regionie. To doprowadziło do 

podjęcia decyzji o rozpoczęciu powsta-
nia w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 ro-
ku. Na jego czele stanął śląski działacz 
polityczny Alfons Zgrzebniok.

Walki rozpoczęły się od ataków na 
posterunki Grenschutzu – niemieckiej 
straży granicznej. Jedne z pierwszych 
potyczek stoczono wokół Człuchowa 
i Tychów. 

Powstańcy opanowali
m.in. Tychy, Radzionków, Pieka-

ry i część Katowic. Niemcom udało się 
jednak wkrótce odbić te punkty. O tym, 
jak wyglądała sytuacja wokół i w czasie 
I powstania śląskiego można zoriento-
wać się z perspektywy nawet Siemiano-
wic Śl., którą opisał siemianowicki histo-
ryk Zdzisław  Janeczek: - W Siemiano-
wicach  i innych  miejscowościach  Grenz-
schutz  aresztował  członków  POW  GŚ. 
Wówczas, dzięki zdradzie, ujęto m.in. na-
czelnika Jana Wilima, którego przetrans-
portowano najpierw do więzienia w Byto-
miu, a później do Nysy. W mieszkaniu dr. 
Jana N. Stęślickiego przeprowadzono 
rewizję. Dowództwo POW  już nie w peł-
ni panowało nad sytuacją; zewsząd żąda-
no broni i oczekiwano hasła wzywającego 
do  podjęcia  walki.  Wypadki  mysłowickie 
sprawiły,  że  część  członków  POW  zde-
cydowała  się wydać  rozkaz  rozpoczęcia 
powstania, które początkowo, 17 sierpnia 
1919 r., objęło głównie powiat pszczyński 
i częściowo rybnicki.

W Bytkowie  zaprzysiężonych  człon-
ków  POW  zaalarmował  były  sier-
żant Czuber. Michałkowice „wcale się 
nie  ruszyły”.  Do  Siemianowic  pierw-
sze  wiadomości  o powstaniu  dotar-
ły  w niedzielę,  16  sierpnia,  w czasie 
zabawy  zorganizowanej  przez  Zjed-
noczenie  Zawodowe  Polskie.  Człon-
kowie  POW  rozpoczęli  przygotowa-
nia do walki. Funkcję przebywającego 
w areszcie  Jana  Wilima  przejęli  Jan 
Stanek i Franciszek Deja.

W poniedziałek, 17 sierpnia powstań-
cy  siemianowiccy  zaopatrzeni,  dzię-
ki  staraniom  Wojciecha Korfantego, 
w broń  i amunicję,  skoncentrowani  pod 
kopalnią  „Saturn”  (w Czeladzi  -  dop. 
red.)  oczekiwali  na  rozkaz  do  natar-
cia. Stąd uderzono trzema grupami, do-
wodzonymi  przez  Jana Lotha  i Jana 

Stanka,  na  kilka  punktów  w Siemiano-
wicach oraz w gminie Huta Laura. Zam-
ku  w Parku  Miejskim,  gmachu  poczty, 
dworca i oberży hutniczej przy ulicy Ja-
na Matejki bronił 2 batalion majora von 
Chappuis z 63 Pułku Piechoty 32 Bry-
gady Reichswehry i niemiecka policja.

Stosunek  sił  był  zdecydowanie  nie-
korzystny  dla  powstańców.  Lepiej  wy-
ćwiczeni Niemcy dysponowali wówczas 
1100 żołnierzami, uzbrojonymi w 2 dzia-
ła  i 12  karabinów  maszynowych.  Mimo 
dysproporcji  sił,  powstańcy  po  wielo-
godzinnej  walce  odnieśli  poważne  suk-
cesy,  zamykając  oddziały  niemieckie 
w częściowo  już  opanowanych  obiek-
tach. Przez niemieckie posterunki w Hu-
cie  Laura  do  swoich  podkomendnych 
w Bytkowie, przedarł się Alojzy Prono-
bis, który następnie z grupą około 20 po-
wstańców usiłował zajść od tyłu bronią-
ce się jeszcze posterunki Grenzschutzu. 
Franciszek Grunt,  pełniący  obowiąz-
ki  kuriera  próbował  utrzymać  łączność 
między Bańgowem a Dąbrówką Wielką.

Jednak,  gdy  na  odsiecz  oblężonym 
przybyły nowe siły z Bytomia i Katowic, 
położenie  powstańców  stało  się  kry-
tyczne i musieli wycofać się za Brynicę 
(nazywaną  wówczas  „Jordanem”)  na 
tereny polskie, zadając nieprzyjacielo-
wi  ciężkie  straty  w liczbie  16  zabitych 
i 40  rannych  (ze  strony  powstańczej 
było 3 zabitych, 14 rannych). W tej sy-
tuacji  Pronobis  rozpuścił  bytkowskich 
powstańców do domów, a sam, w asy-
ście  kuriera Alojzego Placka,  uszedł 
do  Czeladzi,  gdzie  natychmiast  zajął 
się  formowaniem  z uchodźców  w ko-
palni „Saturn” nowego batalionu (...). 

I powstanie śląskie
trwało 10 dni – do 24 sierpnia 1919 ro-

ku i było bardziej spontanicznym, samo-
rzutnym, aniżeli dobrze zorganizowanym 
zrywem powstańczym. Mimo pewnych 
sukcesów powstańców, przewaga Niem-
ców była zbyt duża, aby mogło się za-
kończyć ono politycznym powodzeniem. 
Mimo to, zwróciło uwagę międzynaro-
dowej opinii i pod jej naciskiem uzyska-
no amnestie dla uczestników powstania.

Ostateczny zarys granic Polski i Nie-
miec w obszarze Górnego Śląska 
ukształtował się po kolejnych powsta-
niach śląskich, plebiscycie z 20 mar-
ca 1921 roku oraz konwencji podpi-
sanej w Genewie w 1922 roku. Praw-
dopodobnie gdyby nie wola ludno-
ści śląskiej do zorganizowania i wzię-
cia udziału w trzech zrywach powstań-
czych, teren Górnego Śląska włączo-
ny do powojennego państwa polskie-
go, byłby znacznie mniejszy.  rg

100 lat  temu  w sierpniu  1919  roku  rozpoczęło  się  I Powstanie  Ślą-
skie. Zapoczątkowało ono największy zryw powstańczy Śląza-

ków w historii. Powstanie to było pierwszym z trzech zbrojnych wystąpień 
poczuwającej się do polskości ludności tej ziemi. Jego celem był powrót 
Górnego Śląska do macierzy. Choć upadło po 10 dniach, dało pewien grunt 
pod  kolejne  powstania  w następnych  latach,  a sprawę  Śląska  przeniosło 
ponownie na arenę międzynarodową.

O przyłączenie do Polski
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Rozwiązania zagadek logicznych:

Miasto kłamców
Jest 201 kłamców w mieście. Należy zauwa-

żyć, że osoby prawdomówne tylko na jedno 

z tych pytań odpowiedziały twierdząco (tak), 

natomiast kłamcy musieli na dwa spośród tych 

pytań dać odpowiedź twierdzącą (tak). 

Worek monet
Wystarczy jedno ważenie.

Bierzemy na wagę 1 monetę z pierwszego 

worka, 2 monety z drugiego worka, … i 10 mo-

net z dziesiątego worka. Łącznie mamy 55 mo-

net, więc powinny ważyć 550g. Jeśli ważą 551, 

to fałszywe monety są w worku pierwszym. Jeśli 

ważą 557, to fałszywe są w worku siódmym, itp.

Czysta woda, 
kanalizacja

Z Piotrem Komrausem – Prezesem Zarządu 
Wodociągów Siemianowickich  

Aqua-Sprint sp. z o.o.
rozmawia Rafał Grzywocz

- Panie Prezesie, nie chcą mi wierzyć ludzie, kiedy mówię 
im, że woda płynąca z kranu w Siemianowicach Śląskich 
jest zdatna do picia, bez potrzeby przegotowywania…

- Tak, wodę można spożywać bez przegotowania. Nato-
miast trzeba odróżnić sieć od instalacji wewnętrznej w bu-
dynkach. Tutaj może docho-
dzić do pewnego rodzaju za-
brudzeń wody. W tzw. no-
wym budownictwie, w za-
sobach, jakimi administru-
je Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, taki przy-
padek prawdopodobnie nie 
wystąpi, bo Spółdzielnia cy-
klicznie czyści i wymienia in-
stalację wodną. W kamieni-
cach natomiast może docho-
dzić do tzw. wtórnego zabru-
dzenia, czyli tego zabrudze-
nia, które pochodzi z same-
go stanu fizycznego rur. Woda podawana przez nas siecią 
zewnętrzną jest czysta. 

- Jak to możliwe, że  jest tak czysta, skoro musi prze-
płynąć kilometry sieci? Jak wygląda ten proces przepły-
wu, kontroli?

- Jest poddawana uzdatnianiu. 100% wody kupujemy od 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Katowicach. To bodaj największy dostawca hurtowy 
wody w Europie i na nim spoczywają obowiązki sprzeda-
ży wody, która odpowiada wszystkim wymogom określo-
nym w ustawie. Sama woda stale badana jest przez Sa-
nepid. Co ciekawe, mamy na terenie miasta około 150 km 
sieci wodociągowej, drugie tyle sieci kanalizacyjnej plus do 
tego „deszczówka” – sieć deszczowa. Razem daje to oko-
ło 400 km sieci. Gdybyśmy mieli to wszystko rozwinąć, to 
w linii prostej sięgnęłaby do Wiednia. Tych sieci pod zie-
mią jest więcej niż ulic i chodników razem wziętych. Ni-
mi odbywa się podziemny transport. Wodę i ścieki trzeba 
wprowadzić w ruch.

- One samoczynnie nie płyną.
- Na terenie miasta znajdują się hydrofornie i przepom-

pownie. Hydrofornie wprowadzają w ruch wodę, nadają jej 
odpowiednią prędkość, ciśnienie. Przepompownie odpo-
wiedzialne są za transport ścieków.

-  Od  2018  roku  regulato-
rem  gospodarki  wodnej 
w całej Polsce jest Państwo-
we  Gospodarstwo  Wodne 
„Wody  Polskie”.  Wcześniej 
to  samorządy  gminne  za-
twierdzały np. taryfę za zbio-
rowe  zaopatrzenie  w wodę 
i odprowadzanie  ścieków. 
Co  się  w tym  momencie 
zmieniło?

- Zmieniła się procedura. 
Wcześniej rozmawialiśmy 
z radnymi Rady Miasta. Jako 
gospodarze tego miasta de-

cydowali o tym, co należy zrobić, na przykład pod kątem 
przyszłych inwestycji. My jako „wodociągowcy” to wiemy, 
a z radnymi staraliśmy się dopasować cenę za dostarcze-
nie wody i odprowadzenie ścieków. Dziś decyzje podejmo-
wane są „u góry”. Uważam, że poprzedni system funkcjo-
nował dobrze i szkoda, że to się zmieniło.

- Mieszkańców  interesuje  to, w jaki sposób dyspono-
wane są pieniądze z zapłaconych rachunków za dosta-
wę wody.

- Jako że nasze miasto rozwija się dynamiczne, ilość 
gruntów sprzedanych i przekwalifikowywanych z terenów 
rolniczych pod działki budowlane jest rekordowa, za po-
zyskane pieniądze uzbrajamy te tereny, ale to tylko część 
zagospodarowania środków finansowych. Płacimy za do-
starczoną wodę hurtownikowi, za dbałość o jej jakość, za 
energię elektryczną, która wprowadza tę wodę w ruch.

Warto powiedzieć, że awaryjność naszych sieci w mie-
ście w ciągu ostatnich 10 lat spadła dziesięciokrotnie, 
awarii jest coraz mniej. Przez systematyczne ich moderni-
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ciąg dalszy ze str. 11
zowanie i poprzez to, że zmagamy się z tym, aby uprze-
dzić potencjalne awarie. Do tego używamy między inny-
mi kamery, która wprowadzana jest codziennie do na-
szych rurociągów. Operator widzi wówczas, w jakim sta-
nie jest sieć, staramy się podjąć działania tuż przed po-
wstaniem awarii. Ta prewencja 
jest dla nas istotnym elemen-
tem. Posiadamy też urządze-
nia nasłuchujące, dzięki któ-
rym jesteśmy w stanie 24 go-
dziny na dobę śledzić przepływ wody i gdy występują ja-
kieś piki, dźwięki, powstające przy przepływie wody wów-
czas wiemy od razu, że mamy do czynienia z jakimś zda-
rzeniem i musimy podjąć szybkie działanie. Bardzo po-
mocna jest w naszej pracy interaktywna mapa z naniesio-
nymi sieciami wraz z opisem i historią ich awaryjności. Mo-

żemy na tej podstawie działać na bieżąco skutecznie, ale 
i ustalać potrzeby. 

-  Szukając  tematów  do  naszego  wywiadu,  w rozmo-
wach  z mieszkańcami  często  słyszałem  stwierdzenie: 
„mam problem z oszczędzaniem wody”…

- Polska jest krajem, w którym wody jest bardzo mało. 
Wodę należy oszczędzać. 
Róbmy wszystko, aby mini-
malizować jej zużycie, po-
siłkujmy się wodą deszczo-
wą, którą możemy używać 
chociażby do podlania kwia-
tów w przydomowym ogród-
ku albo na balkonie. Kupujmy 
urządzenia energooszczęd-
ne, dbajmy o to, by w na-
szej codzienności, w kuchni, 
łazience jej nadmiernie nie 
marnować. W naszym mie-
ście ten proces oszczędza-
nia wody jest jednak zauwa-
żalny. 

- Na tegorocznym zebraniu osiedlowym mieszkańców 
zasobów SSM z Michałkowic mocno wybrzmiał głos, aby 
przyspieszyć remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w rejonie ulic: Kościelna, Przyjaźni, Pocztowa, w związ-
ku z raz po raz pojawiającym się problemem jej zatyka-
nia. Kiedy nastąpi wymiana tych sieci?

- Mamy świadomość, jaki jest ich stan i tę stopniową wy-
mianę mamy w perspektywie. To wymaga lat, ale powo-

li się z tematem mierzymy. W przyszłym roku jest planowa-
na wymiana głównego ciągu kanalizacji sanitarnej, biegną-
cym w głównej ulicy Przyjaźni od Placu 11. Listopada do 
budynku Przyjaźni 43, a więc mniej więcej do drogi dojaz-
dowej w kierunku dawnego Gimnazjum nr 2 wraz z budyn-
kami przy ul. Pocztowej 8, 9, 10, 11, 12, 13. Będzie to ko-

lejny etap modernizacji.
-  Z informacji  uzyskanej 

w Urzędzie  Miasta  wiem,  że 
prawdopodobnie  w przy-
szłym  roku  nastąpi  wymiana 

kanalizacji deszczowej ulicy Kościelnej, na co pozyska-
no środki zewnętrzne. Czy nie można byłoby równocze-
śnie wykonać tam modernizacji kanalizacji sanitarnej?

- Myślę, że wymiana kanalizacji deszczowej jest do-
brym krokiem do sukcesywnego porządkowania uzbroje-
nia w tym rejonie i z uwagi na istniejący stary układ sie-

ci kanalizacyjnej w ulicy wpłynie pozytywnie na system od-
prowadzania ścieków bytowych odrębną istniejącą kanali-
zacją sanitarną.

- Zmieńmy temat. Jakiś czas temu wpadł mi do ręki ta-
ki  magazyn  edukacyjny,  gdzie  przeczytałem,  że  w Sie-
mianowicach Śl. powstanie wodne centrum nauki… Jak 

to wygląda dzisiaj?
- To nasze takie „oczko 

w głowie”. Chcieliśmy je moc-
no rozwinąć w sytuacji, gdy-
byśmy pozyskali środki unij-
ne. Niestety, ich nie dosta-
niemy, ale powstała taka na-
miastka tego w postaci wi-
zualizacji 3D. Od przeszłości 
do teraźniejszości po przy-
szłość. Pokazujemy, jak kie-
dyś Siemianowice Śląskie 
pokryte były oczkami wod-
nymi. Jak funkcjonowało ży-
cie w wodzie, a jak wyglą-
da to dzisiaj. Prezentujemy 

też to, co należy zrobić, aby odtworzyć środowisko natu-
ralne. Szkoły i przedszkola z tego korzystają. Jesteśmy też 
pomysłodawcą Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłod-
szych. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy nie tylko mie-
li wysoką jakość wody, ale uważamy, że edukacja od naj-
młodszego pokolenia – chociażby w temacie oszczędności 
wody, dbałości o środowisko – jest istotna.

- Dziękuję za rozmowę.

Czysta woda, 
kanalizacja

Na przyszły rok jest planowana wymiana kanalizacji 
sanitarnej głównej w ulicy Przyjaźni
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I.  I.  Założenia organizacyjne:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich członków i osób 

niebędących członkami Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej zamieszkałych w zasobach Spółdzielni zwanych 
w dalszej części Regulaminu mieszkańcami.

II.  Organizator:
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowi-

cach Śląskich.
III.  Przedmiot konkursu:

Najładniejszy balkon, loggię lub najładniejszy ogródek, 
skwer, klomb lub inny teren zielony znajdujący się na tere-
nie każdego z siedmiu osiedli, którego pielęgnacją zajmują się 
mieszkańcy.

IV.  Cel przeprowadzenia konkursu:
Konkurs ma na celu zachęcanie mieszkańców do dbania 

o estetykę budynków, balkonów, loggii oraz terenów zielo-
nych oraz rozwijanie wrażliwości na estetykę otoczenia swo-
jego miejsca zamieszkania.

V.  Zasady konkursu:
1. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy niepo-

siadający zadłużeń wobec SSM.
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3. Konkurs trwa od maja do września każdego roku.

VI.  Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać wszyscy miesz-

kańcy SSM niezależnie od miejsca zamieszkania w Admi-
nistracji swojego osiedla, w sekretariacie Zarządu przy ul. 
Boh. Westerplatte 20 w Siemianowicach Śląskich.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie 
i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik do 
niniejszego regulaminu) w siedzibie Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 
20 w Siemianowicach Śląskich bądź właściwej administra-
cji Osiedla zawierającej:

- imię i nazwisko,
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
- adres zamieszkania, 
- numer telefonu,
- zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiado-

mości,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Kon-

kursu.
VII.  Zasady przyznawania nagród:

1. Na każdym z siedmiu osiedli Komisja składająca się 
z członków Rady Osiedla i przedstawicieli Administracji 
osiedlowej dokona oceny zgłoszonych do Konkursu balko-
nów, loggii, skwerów, ogródków, klombów i innych tere-
nów zielonych oraz wyłoni zwycięzcę.

2. Oceniana będzie w szczególności estetyka, różnorodność, 
kolorystyka, kompozycje oraz stan pielęgnacji zasadzonych 
kwiatów i innych roślin.

3. Dla zwycięzców konkursu na poszczególnych osiedlach 
Organizator funduje drobne nagrody.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 września.
5. Organizator do dnia 15 października poinformuje o ter-

minie i miejscu uroczystego wręczenia nagród laureatom 
Konkursu.

6. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana w mie-
sięczniku „Moja Spółdzielnia”.

VIII.  Odpowiedzialność organizatora:
Organizator - Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestnika 
w związku z udziałem w konkursie „Zielony konkurs”.

IX. Uchyla się poprzedni Regulamin zatwierdzony na po-
siedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27. 10. 2014 r. Uchwałą Nr 
38/2014 z dn. 27. 10. 2014 r.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 
kwietnia 2019 r. Uchwała Nr 25/2019 z 29. 04. 2019 r.

ZACHOWAJ  ZACHOWAJ  ZACHOWAJ

Regulamin „Zielonego konkursu”

ZACHOWAJ  ZACHOWAJ  ZACHOWAJ

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Zielony konkurs”

 Imię i nazwisko uczestnika

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową moich danych osobowych tj. imię, 

nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu uczestnictwa w „ZIELONYM KONKURSIE”

Data Podpis uczestnika konkursu

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 41-106 

Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, telefon 32 6091400; adres e-mail: odo@ssm.siemianowice.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji konkursu jw. Przetwarzanie danych osobowych i wizerun-
ku odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w klauzulach zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobo-
wych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w klauzulach zgody, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
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5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 

ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany 
jest Administrator,;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- przenoszenia danych
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które 

wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak : imię, nazwisko jest dobrowolne, jednak wyma-
gane do udziału w konkursie

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W załączniku do Regulaminu zawarta jest również: Klauzula wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku. Jej treść 
będzie także przedkładana uczestnikom konkursu.

ZACHOWAJ  ZACHOWAJ  ZACHOWAJ

Regulamin „Zielonego konkursu” - ciąg dalszy

ZACHOWAJ  ZACHOWAJ  ZACHOWAJ

Do właścicieli psów
Posprzątaj po swoim psie! Obowiązek wynika z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie”. Sank-

cje karne za nieprzestrzeganie regulaminu – mandat karny w wysokości do 500 zł – taki komunikat wielkimi li-
terami widnieje na 150 nowych tabliczkach, jakie pojawiły się na przełomie lipca i sierpnia na terenach zielonych 
zasobów SSM.

To odpowiedź na wniosek z corocz-
nego zebrania osiedlowego mieszkań-
ców „Bańgowa”, na którym pomysł 
umieszczenia i wytłuszczenia informa-
cji o potencjalnej sankcji dla niesprzą-
tających po czworonogach się pojawił. 

Ma to zmusić właścicieli do tej prostej 
czynności i uświadomić ich o poten-
cjalnych konsekwencjach, gdy złapani 
zostaną przez straż miejską na „gorą-
cym uczynku”.

- To  grubo  za  dużo  za  taką  bzdurę 
– uważa Dariusz Kowal, mieszkaniec 
„Bańgowa”, zapytany co sądzi o tej ini-
cjatywie - To jak jazda na gapę bez bi-
letu. Połaszczę się na 4 złote, a mogę 
stracić  150  czy  nawet  więcej  złotych. 
Sam sprzątam po swoim psie, ale zda-
rza  mi  się  zapominać  worka.  Pomysł 
na  tabliczki  z dodatkową  informacją 
dobry,  bo  działający  na  wyobraźnię, 

ale i tak będą tacy, którym się zawsze 
nie  będzie  chciało.  Lepiej  jednak  się 
pilnować – dodaje mieszkaniec.

Spółdzielnia zdecydowała się na 
rozmieszczenie takich tabliczek nie 
tylko wokół zabudowań „Bańgowa”, 

ale w ogóle we wszystkich osiedlach 
przez nią administrowanych. Nowe ta-
bliczki na nóżce są większe niż do-
tychczas widziane, dzięki czemu mo-
gły zostać wzbogacone o dodatkową 
informację.

Woreczki/torebki na psie kupy
Sprzątanie psich „odpadów” to jeden 

z bardziej drażliwych osiedlowych te-
matów. Z obserwacji wynika jednak, że 
mieszkańców schylających się po to, 
co zostawi pies przybywa. Coraz wię-
cej jest takich osób, które do tego obo-
wiązku przykładają się, traktując skłon 
za oczywistą czynność towarzyszącą 

spacerowi z psem. Wciąż są oni jed-
nak mniejszością.

Woreczki można nabyć w sklepie. 
Osiedlowe administracje SSM tez po-
siadają w sprzedaży takie jednorazo-
we czarne worki ulegające biodegra-

dacji (15 gr/szt.). Są nawet w osie-
dlach specjalnie dedykowane kosze 
na tego rodzaju odpady. Są warunki, 
ale potrzeba chęci…

 Można też przypuszczać, obser-
wując dzisiejsze dyskusje nad pro-
blemem zanieczyszczenia środowiska 
i rozkładu poszczególnych materiałów, 
że wkrótce woreczki foliowe itp., naj-
częściej dziś używane, wyparte zo-
staną przez papierowe torebki, które 
zresztą część mieszkańców już teraz 
zaczęła używać, sprzątając po swoim 
czworonogu.

Rafał Grzywocz
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NOWOŚĆ — Panorama RTG, Tomografia stomatologiczna — NOWOŚĆ

IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA - PEŁNY ZAKRES

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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SAMODZIELNY  
PUBLICZNY  

ZESPÓŁ LECZNICTWA 
PSYCHIATRYCZNEGO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Tel: 506 016 187 lub 506 016 195
www.spzlp.pl  

lub www.psychiatriasiemianowice.pl

ZAPRASZAMY 
- jeśli masz problemy z koncentracją, 

pamięcią
- jeśli jesteś smutny, przygnębiony
- jeśli masz problemy ze snem
- jeśli życie Cię przerasta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA, GRUPOWA,  
PSYCHIATRA, PSYCHOLOG na NFZ

s-
54
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Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

Czyszczenie i pranie
Tapicerek meblowych

Czyszczenie
Foteli i krzeseł

Czyszczenie
Dywanów i wykładzin

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503 BlankCzysto@gmail.com

Więcej na: BlankCzysto.pl
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ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY 
dla pacjentów posiadających skierowanie  

do zabiegu
W RAMACH -  BEZ KOLEJEK

Rejestracja osobista:
ul. Szpitalna 6;   

41-100 Siemianowice Śląskie
Rejestracja telefoniczna:

 (32) 62 12 700 lub (32) 766 05 00

TOMOGRAFIA 
KOMPUTEROWA

NIEODPŁATNE BADANIA  
W RAMACH 

Tel. 32 621 26 05 / 32 621 26 09
SZPITAL NEFROLUX

ul. Szpitalna 6, Siemianowice Śląskie
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Zielony Konkurs 2019
P 

atrząc po elewacjach i obejściach budynków, w tym sezonie naprawdę jest co oglądać, podziwiać i fotografo-
wać. Roślin kwiatowych, iglaków, drewnianych, plastikowych czy wiklinowych ozdobników – ciekawych roz-

wiązań jest na pęczki. I to pomimo długich ulew i silnych wiatrów, a później tygodni ostrego słońca!

Dziękujemy mieszkańcom za prze-
kazane informacje o kolejnych war-
tych uwagi miejscach, gdzie jest zie-
lono, przyjemnie i z pomysłem. Daj-
my na to obejście domu przy Jedno-
ści  1  („Centrum”). W ciągu roku, 
dwóch zmieniło się tam diametral-
nie. Był kiosk, a teraz z inicjatywy 
administracji, która wykonała w tym 
rejonie „zielony zalążek” rozwinął 
się siłami mieszkańców ładny kolo-
rowy zakątek z różnorakimi roślina-
mi, ozdobną kostką. Dziś to lokato-
rzy się opiekują tym miejscem i... ro-
bią to znakomicie.

Jedności 1

Przyjaźni 34A

Powstańców 54C

Z zielonego przydomowego pasa ziele-
ni z ławką po środku korzystają też 
mieszkańcy klatki schodowej przy ulicy 
Przyjaźni  34A („Michałkowice”). Bujne, 
wysokie kwiaty już z daleka zwracają 
uwagę przechodniów na wysokości klatki 
schodowej przy Jana  Stęślickiego  5 
(„Młodych”). Pomysłów na urządzenie 
balkonów też nie brakuje. Kwiaty miesza-
ne, dominujące białe, iglaki, drewniane 
ozdobniki, oświetlenie solarne. Stosunko-
wo niedużym kosztem można wyróżnić 
balkon na tle, choć docieplonej i koloro-
wej, to jednak surowej elewacji budynku.

Chcemy pokazać więcej takich 
miejsc. Czekamy na kolejne zgłosze-
nia w ramach Zielonego Konkursu. rg 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. 

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ssm@poczta.fm
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ciąg dalszy na str. 18

Niepodległości 57A Michałkowicka 21 

Grunwaldzka 18J. Stęślickiego 5

W. Wróblewskiego 59 Wł. Łokietka 20

Każde zajęcia – podobnie jak w za-
wodowej piłce – składają się z dwóch 
części: rozgrzewka z piłką i później 
sparingi. Nad ich prawidłowym prze-
biegiem czuwają profesjonalni trene-
rzy Dariusz Rzeźniczek i Robert Ra-
zakowski, dzięki czemu na bieżąco 
mogą podpowiadać dzieciom, w jaki 
sposób dane ćwiczenie wykonać, jak 
się ustawić, czy lepiej zagrać w sytu-
acji podbramkowej. 

Jak  one  wyglądają  z perspektywy 
uczestników?

- Chodzę  już  dosyć  długo  tutaj,  do-
brze  mi  się  gra.  Ja  wolę  treningi  od 
meczów, bo mogę się więcej doszko-

lić i chcę tego. Chciałbym się nauczyć 
dobrze podawać, bo strzelanie  już mi 
nawet  całkiem  wychodzi – powiedział 
8-letni Wojtek  Lukowski. Z kolei dla 
9-letniego Juliana  Kardasza to me-
cze sparingowe są fajniejsze, bo – jak 

mówił – można długo grać w piłkę pod 
okiem sędziego. - A na  tych  trenin-
gach chciałbym nauczyć się kilku rze-
czy: podbijania piłki, dobrych strzałów 
i bronienia w bramce. Fajne jest też to, 

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Nowi koledzy,  
lepsze umiejętności

Treningi piłkarskie dla dzieci, zorganizowane przez SSM wpisały się w ty-
godniowy kalendarz dziecka w niejednej rodzinie. Dzieciaki przychodzą 

w różnym celu: jedni dla zabawy, inni z aspiracjami, by w przyszłości być 
może – jak to określają – zostać „prawdziwymi piłkarzami”. Grunt, że chcą 
wyjść z domu i się ruszać. I o to głównie w tym wszystkim chodzi…
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że mam nowych kolegów – dodał mło-
dy zawodnik.

Z jasno sprecyzowanym celem na 
treningi chodzi od jakiegoś czasu 7-let-
ni Tymon  Kardasz: - Chciałbym  na-
uczyć się tu grać tak, żeby ograć mo-
jego starszego i wyższego kolegę. Już 
go  czasami  potrafię  okiwać,  ale  jesz-
cze muszę trenować. Na boisku w me-
czach  dobrze  się  czuję,  ale  koledzy 
nie  chcą  podawać,  to  jest  najgorsze, 

więc  samemu  muszę  wywalczyć  so-
bie piłkę. Chciałbym nauczyć się jesz-
cze  lepiej  odbierać  te  piłki  – opowia-
dał chłopak.

Treningi w okresie letnim odbywają 
się na czterech boiskach wielofunk-
cyjnych w różnych częściach zaso-
bów SSM. W wakacje frekwencja jest 
„w kratkę” ze względu na wyjazdy ich 
uczestników poza miasto, czasami też 
upał dziesiątkuje grupy. Wciąż jed-
nak dołączają nowi chłopcy, a niekiedy 

i dziewczęta. Czasem na parę zajęć, te-
raz, by zabić wakacyjną nudę, a niekie-
dy już na stałe, bo jest w tym jakiś cel.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we – 7-9 i 10-12 lat) oraz dodatkowe 
+12 dla tych, którzy wcześniej chodzili 
na te treningi, prowadzone jednak tyl-
ko w miesiącach letnich. Terminarz za-
jęć na boiskach na str. 30. rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Nowi koledzy,
lepsze umiejętności

ciąg dalszy ze str. 17
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  
- tel.  602 672 890

DYŻURUJE: 
 poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 

1500-2000;
piątek 1300-2000;  
sobota 1200-2000;  
niedziela 800-2000

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

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

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

Nie zapomnij 

posprzątać  

po swoim 

pupilu!

REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł

- drobne /słowo/ - 1,23 zł 
DROBNE RAMKOWE

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

REKLAMY KOLOROWE  
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

strony środkowe - 120,98 zł 
strony:

druga i przedostatnia - 151,23 zł 
strona ostatnia - 181,47 zł

CENY REKLAM BRUTTO

„ M S ”   C Z E K A     N A   T W O J Ą   R E K L A M Ę 
d o   2 0 .   k a ż d e g o   m i e s i ą c a     t e l .   3 2   6 0 9 - 1 4 - 0 5
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Spraw kilka
W związku z prowadzonym remon-

tem chciałbym poruszyć kilka kwestii, 
będę wdzięczny za ich przekazanie do 
osób odpowiedzialnych w Spółdzielni.

1) Przy okazji remontu proszę o stwo-
rzenie zjazdu dla wózków na zakręcie 
przy szkole Podstawowej nr 1 (miejsce 
oznaczone na załączniku nr 1). Wyso-
ki krawężnik utrudnia tam poruszanie 
się z wózkiem, osobom starszym, itp.

2) Proszę o pilny kontakt z UM w Sie-
mianowicach – Urząd zamyka w ter-
minie 8-12.07 parking przy SP nr 1. 
Już teraz w okresie remontu sytuacja 
parkingowa jest trudna, a kolejny za-

mknięty parking z pewnością dopro-
wadzi do niszczenia zieleni, zastawia-
nia dróg pożarowych, itp. Proszę spró-
bować przesunąć ten termin.

3) W związku z regularnym (nie tylko 
w okresie remontu) niszczeniem zie-
leni przez parkujących na przeciwko 
budynku Niepodległości 64c, proszę 
o ustawienie w tym miejscu słupków 
lub posadzenie żywopłotu uniemożli-
wiających wjazd na trawnik. Przykład 
nieprawidłowego parkowania znajduje 
się w załączniku nr 2.

4) Zwracam Państwa uwagę na krzy-
we krawężniki przy chodniku przed 
klatką 64b. Wystające narożniki znisz-
czyły już opony, co najmniej kilku kie-
rowcom. Remont jest dobrą okazją do 
ich poprawy.

Artur
- dane można przekazać Spółdzielni 

w razie potrzeby kontaktu, ale proszę 
o ich niepublikowanie w Gazecie.

Zarząd SSM: Bardzo dziękujemy 
za zgłoszone uwagi dotyczące sta-

nu technicznego jak i problemów 
występujących w rejonie drogi przy 
ulicy Niepodległości 64. Dla infor-
macji podajemy, iż zarówno droga 

prowadząca do parkingu jak i chod-
nik należy do pasa drogowego, któ-
ry jest własnością Urzędu Miasta. 
Uważamy, że zarówno stan tech-
niczny tej drogi oraz chodnika pozo-
stawia wiele do życzenia, stąd wnio-
ski kierowane przez Zarząd SSM do 
Urzędu Miasta o remont drogi łącz-

nie z jej poszerzeniem oraz poprawą 
jakości chodników.

Zarząd SSM czyni starania o ww. 
remonty w ramach budżetu obywa-
telskiego na 2020 r. 

Podzielamy Pański pogląd, iż czę-
ściowy remont drogi przy ul. Nie-
podległości 64a, b, c spowodował 
określone problemy z dojazdem 
i parkowaniem, niemniej wykonanie 
tych robót było konieczne. Jedno-
cześnie informujemy, że remont tej 
drogi kontynuowany będzie w na-
stępnym roku. Zapewniamy, że przy 
okazji tych robót weźmiemy pod 
uwagę Państwa spostrzeżenia dot. 
zjazdu na wózki, uniemożliwiania 
parkowania na terenach zielonych 
a także wymianę zniszczonych kra-
wężników. 

Potrzebna ławka
Szanowni Państwo,

Mam prośbę w imieniu krewnej 80+, 
zamieszkałej samotnie od lat na Che-

miku przy Wróblewskiego 47, również 
– w imieniu innych Seniorów z okoli-
cy. Chodzi o ustawienie choćby jed-
nej ławki na pieszej trasie z bloku – na 
pocztę i do PKO.

O ile dla osób z trudem poruszają-
cych się o kulach lub lasce samotne 
dojście do LIDL’a bywa realne, to już 
dotarcie na pocztę lub do PKO – choć 
jest koniecznością – staje się drogą 
przez mękę... Do tego dochodzi oczy-
wiście, zejście i powrotne wejście na 
schody w bloku...

Będę wdzięczna za rozważenie mo-
jej prośby i przekazanie kompetent-
nym osobom – z nadzieją, że znajdzie 

się możliwość sprawienia wielu Senio-
rom, niemal moim rówieśnikom, po-
mocnej niespodzianki.

Pozdrawiam,
Irena Skwara

Zarząd SSM: Administracja Osie-
dla Chemik przychylając się do Pani 
prośby i mając na względzie potrze-
by osób starszych zamontuje ław-
kę przysiadkową jeszcze w miesią-
cu sierpniu.

Wywóz drożeje, 
a pojemniki 

stale przepełnione
Witam.

Podniesione zostają opłaty za śmie-
ci a pojemniki do segregacji są stałe 
przepełnione i nie ma czasem przez 
parę dni gdzie wyrzucać, segrega-
cji takiej jak papier, czy plastik, jeże-
li te sytuacje będą się powtarzać, zro-
bię zdjęcie przepełnionych pojemni-
ków wraz z datą i policzę ilość dni, 

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 21
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w które pojemniki są zapełnione i odli-
czę sobie od czynszu.

Bo zaczyna mnie to denerwować.
Ponadto, przypominam, iż rozwalone 

balkony (ich elewacja) nadal są uszko-
dzone i nikt z nimi nic nie zrobił do dnia 
dzisiejszego.

Z poważaniem
Robert Kulus Stanaszek

ul. Gen. W. SIKORSKIEGO 4D
Zarząd SSM: Problem okresowo 

przepełnionych pojemników na su-
rowce wtórne, a szczególnie tworzy-
wa sztuczne zaobserwować moż-
na praktycznie na terenie całej Spół-
dzielni.

Wielokrotnie Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwra-
cał uwagę na ten fakt osobom od-
powiedzialnym za gospodarkę od-
padami w mieście. Między innymi 
tej sprawie poświęcone było spo-
tkanie wszystkich głównych zarząd-
ców nieruchomości z terenu miasta 
przeprowadzone 24. 07. br. Obecni 
na spotkaniu przekazali przedstawi-
cielom Urzędu Miasta oczekiwania, 
że wzrost opłaty za śmieci spowo-
duje poprawę jakości odbioru odpa-
dów i opisana przez Pana sytuacja 
zostanie zlikwidowana lub ograni-
czona do minimum. 

Naprawa balkonów przy ul. Włady-
sława Sikorskiego D-G będzie kon-
tynuowana jeszcze w pierwszej de-
kadzie sierpnia, co spowodowane 
jest występującymi brakami kadro-
wymi. Za zaistniałe opóźnienie prze-
praszamy. 

Co z tym uwłaszczeniem?
Chciałem dowiedzieć się, kiedy Spół-

dzielnia wprowadzi to uwłaszczenie 
ziemi. Według ustawy w tym roku spół-
dzielnie miały to wykonać, a u nas te-
go nie zrobiono i nadal płacimy. Kie-
ruję to pytanie do Spółdzielni i Urzę-
du Miasta.

Zbigniew Olszewski
Zarząd SSM: Uwłaszczenie stało 

się faktem i weszło w życie z mocy 
prawa także w spółdzielni od dnia 
01. 01. 2019 r. Zgodnie z tym przez 
okres przewidziany ustawą Spół-
dzielnia będzie wnosiła do Urzędu 
Miasta opłatę przekształceniową, 
a tym samym Członkowie posiada-
jący lokatorskie i spółdzielcze pra-
wo własnościowe będą ją uiszczać 

w opłatach miesięcznych za swój lo-
kal aż do całkowitej spłaty.

Okrężna 15, 
na specjalne zamówienie
Jestem mieszkańcem 40 lat i zbul-

wersowało mnie to, jak długo ciągnie 
się remont windy w naszym budynku 
przy ulicy Okrężnej 15.

11 marca rozpoczęto prace, do dziś 
ich nie skończono – 3,5 miesiąca.

W administracji kilka tygodni temu 
informowano mnie, że brakuje czę-
ści, mijają kolejne tygodnie i nic. Dzi-
siaj (24 czerwca br.) robotników w pra-
cy też nie ma, nikt ich nie kontroluje. 
Ludzie są tym oburzeni i sądzę, że do-
brze byłoby, aby Zarząd SSM wytłu-
maczył jasno te przyczyny przeciąga-
jących się prac.

Andrzej Karusta
Zarząd SSM: Opóźnienie w zakoń-

czeniu prac związanych z wymianą 
dźwigu oraz przekazaniem do użyt-
kowania wynika z niestandardowe-
go wymiaru kabiny, która musiała 
zostać wykonana przez producenta 
dźwigu, niejako na zamówienie spe-
cjalne.

W chwili obecnej trwają robo-
ty końcowe oraz tzw. próby obcią-
żeniowe przed ostatecznym odbio-
rem przez Urząd Dozoru Technicz-
nego. Według zapewnień wykonaw-
cy, dźwig zostanie ostatecznie od-
dany do ponownego użytku w mie-
siącu sierpniu. Za wynikłe opóź-
nienia z przyczyn niezależnych od 
Spółdzielni serdecznie przeprasza-
my mieszkańców budynku przy uli-
cy Okrężnej.

Parkingi tylko dla 
„prawdziwych” 

niepełnosprawnych
Chciałem dowiedzieć się, czy Spół-

dzielnia ma wgląd w dane osób nie-
pełnosprawnych korzystających z wy-
dzielonych miejsc parkingowych na 
naszych osiedlach i jakąś możliwość 
ich weryfikacji albo na kogoś wpłynąć, 
by tak zrobił? Nieraz byłem świadkiem 
sytuacji, gdy z samochodu, który wła-
śnie zaparkował na kopercie wyszedł 
„dorodny byk” albo „całkiem normal-
na bizneswoman”. Wydaje mi się, że 

z jednej karty dla niepełnosprawnego 
korzystają całe rodziny, przez co nie 
mają tak jak my prawie każdego dnia 
problemu z zaparkowaniem auta nor-
malnie, blisko domu. To jest nieuczci-
we, powinno się kontrolować te osoby 
i karać za kombinowanie i „oszustwo 
na niepełnosprawnego”.

Proszę opublikować moją wypo-
wiedź, za co będę wdzięczny, ale za-
strzec nazwisko.

Mieszkaniec z „Tuwima”
- dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Spółdzielnia nie ma 
wglądu do tego, kto jest uprawnio-
ny do otrzymywania karty parkingo-
wej ani też nie jest stroną postępo-
wania w procesie ubiegania się o ta-
kie uprawnienia. Jako zarządca nie-
ruchomości Spółdzielnia nie posia-
da instrumentów pozwalających na 
dokonywanie kontroli zasadności 
parkowania na miejscach wyzna-
czonych dla osób niepełnospraw-
nych. Oczywiście do przeprowadze-
nia czynności kontrolnych upraw-
nione są organy służb porządko-
wych, tj. Straż Miejska oraz Poli-
cja, a więc w razie wątpliwości na-
leży bezpośrednio kontaktować się 
z ww. służbami.

Fakt, że z pojazdu wysiada osoba 
na pierwszy rzut oka w pełni spraw-
na nie przesądza o tym, że nie jest 
uprawniona do parkowania, jak rów-
nież o tym, że nie może być kierow-
cą, który prowadzi pojazd, w którym 
jako pasażer znajduje się osoba po-
siadająca takie uprawnienia.

Apel mieszkańca
Proszę Pana osiedla nam ładnieją 

czego przykładem chociażby Plac la-
wendowy na osiedlu „Młodych” Nieste-
ty, znajdują się osobnicy, którzy niwe-
czą ten wygląd i pokrywają idiotyczny-
mi i wstrętnymi bohomazami co tylko 
się da. Tak jest np. na wspomnianym 
placu a konkretnie obiektach użytko-
wych. Wiem, że mamy monitoring ale 
wiem też, że nie obejmuje on wszyst-
kiego i stąd mój apel do mieszkańców 
posiadających kamerki o przekazywa-
nie do Spółdzielni nagrań z zapisany-
mi elektronicznie przypadkami nisz-
czenia. Moim zdaniem tylko wspólnie 
możemy przeciwdziałać dewastacjom.

Pozdrawiam 
Mieszkaniec os. „Młodych”

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 20
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A.A GAZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

A.A.AUTOKARY, 49 do 58 miejsc, 
wycieczki krajowe i międzynarodowe, 
wesela, kina, teatry,  
www.autobusyslaskie.pl,  

tel. 512 385 600

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

tel. 533 336 454 

MEBLE na wymiar, kuchnie, 
szafy, garderoby, komody itp., 
ul. Tarnogórska 17,  www.
meblemoryson.pl;   tel. 697 967 840

A.A. WYMIANA instalacji wodnej, 
c.o. oraz wymiana grzejników. Tanio, 

tel. 513 689 048

A.A. KOMPLEKSOWE remonty ła-
zienek i mieszkań, kosztorysy, pro-
jekty, prace dofinansowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 
lat praktyki,  tel. 506 601 278 

ELEKTRYK - usługi, wymiana tablic 
licznikowych i bezpiecznikowych, usu-
wanie awarii elektrycznych, instalacje 
elektryczne, wymiana - modernizacja, 

tel. 662 653 111

MEBLE na wymiar, szafy, kuchnie, 
komody, lady itp.,     tel. 510 724 303 

OFERUJEMY krajowe przewozy 
osób. Wesela, przyjęcia okoliczno-
ściowe, przewóz dzieci, wycieczki, 
przewóz osób niepełnosprawnych, 
Tanio, szybko, solidnie! Napisz i za-
dzwoń do nas!          tel. 513 024 743
Email:  busiki.chorzow@gmail.com   

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

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, sufi-
ty podwieszane, gładzie, kafelkowanie, 

tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

FIRMA Rem-Kom, kompleksowe re-
monty domów i mieszkań. Instalacje 
elektryczne, wod-kan, c.o., gładzie, ka-
felkowanie, zabudowy, 

tel. 799 971 984  

ZŁOTA RĄCZKA -  wszystkiego ro-
dzaju naprawy - hydrauliczne (w tym 
WC podtynkowe), c.o., elektryka, ga-
zowe (w tym piecyki), ślusarstwo. Re-
gulacja i naprawa okien, kompleksowe 
remonty. Tanio, solidnie. Najlepszy fa-
chowiec w mieście,  tel. 503 427 475 

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

USŁUGI elektryczne, pomiary, 
odbiory,         tel. 600 473 757

USŁUGI remontowe, kafelkowanie, 
tel. 517 356 893

SALON urody Siemianowice Śl., ul. Kor-
fantego 5. Zapraszam: Pełna kosmety-
ka, stylizacja paznokci, tel. 502 629 668 

REMONTY łazienek, mieszkań, 
szybko, solidnie,       tel. 505 664 505 

MALOWANIE, tapetowanie, drobne 
remonty,                   tel. 608 383 894

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

KOMPLEKSOWE przeprowadzki, 
utylizacja, 

tel. 531 944 531, 32 220-64-27

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

JUNKERS, Termet, Neckar, Vaillant. 
Naprawa, czyszczenie, montaż, kon-
serwacja, wymiana,   tel. 733 336 959

CHEMIA, matematyka, 
tel. 609 313 634

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 
wykładzin, solidnie,    tel. 606 274 056 

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

SALON MS STYL, ul. Wróblewskie-
go 67  (Rynek Bytkowski), oferuje 
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pedi-
cure, pedicure podologiczny, 

tel. 780 090 590

Zarząd SSM: W pełni popiera-
my Pana apel i uwagę o wspól-
nym zapobieganiu dewastacjom. 
Mieszkańcy działając razem i re-
agując natychmiast na zauwa-
żane przypadki wandalizmu zde-
cydowanie mogą przeciwdziałać 
niszczeniu mienia i nie dopusz-
czać do obsmarowywania ścian 
i zamieniania ich często w obrzy-
dliwe miejsca pseudo wynurzeń 
ubliżających innym czy demon-
strować swoje sportowe prefe-
rencje.

Nie ma żadnych przeciwwskazań 
by wszelkie bieżące zapisy przykła-
dów dokonywania dewastacji do-
starczać do osiedlowych admini-

stracji. Zapewniamy, że materiały te 
posłużą do podejmowania dalszych 
prawem przewidzianych działań.

Artykuł i OIK – potrzebne
Z Redakcją skontaktował się jeden 

z mieszkańców osiedla „Chemik”, który 

podziękował w imieniu swoim i większej 
grupy mieszkańców za wywiad, jaki uka-
zał się w „Moja Spółdzielnia” 06/2019 – 
„Warto się przełamać”, dotyczący dzia-
łalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Siemianowicach Śląskich. Dzięki nie-
mu – jak mówił – mieszkańcy dowiedzie-
li się, gdzie i w jaki sposób mogą uzy-
skać pomoc w różnych zakresie, o czym 
nie mieli wcześniej pojęcia.

Od redakcji: Dziękujemy za mi-
łe słowa. Ewentualnym zainteresowa-
nym polecamy lekturę o szerokiej po-
mocy, jaką oferuje siemianowicki OIK 
– „MS” 06/2019, str. 12-13.

ciąg dalszy ze str. 21
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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! ! !

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

DO WYNAJĘCIA 4-pokojowe pierw-
sze piętro w dwupiętrowym domu. 
Pszczelnik, 500 metrów od pola golfo-
wego, ewentualnie + garaż,  
  tel. 605 762 766

KUPIĘ mieszkanie na osiedlu „Mło-
dych” M-2 lub M-3. Najlepiej w bloku 
przy ulicy ZHP 10,  
  tel. 606 626 555, 606 998 559

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

KUPIĘ mieszkanie i garaż,  
  tel. 881 652 241

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

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokoje, osoba 
prywatna, Bytków, za gotówkę, może 
być zadłużone, do remontu,  
 tel. 888 989 989

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
  www.mpgkim.com.pl

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

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

WYNAJMĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach przy ulicy Budryka o pow. 35 m2, 
  tel. 501 678 731

SPRZEDAM dwa mieszkania po re-
moncie na os. Bańgów, 54 m2 i 43 m2,  
 tel. 662 192 637

SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie 
w Siemianowicach Śl.,  tel 790 890 903

SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we os. „Młodych”, 52 m2, 3 pokoje,  
  tel. 606 460 355

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon,  
  tel. 518 228 772

„MALWA” Siem-ce. Komunie, wese-
la, imprezy okolicznościowe,  
  tel. 693 176 123

SIEMIANOWICKA Szkoła Gitary - za-
pisy 9 września, godz. 18.00. Centrum 

Kultury przy ulicy Niepodległości 45. 
Informacje,   tel. 501 715 769

SKOCZÓW n/Wisłą - urokliwa działka 
7 arów, ogrodzona wszystkie media, 
bez pośredników,  tel. 504 957 894

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
  tel. 509 954 191

CHEMIK - garaż do wynajęcia,  
  tel. 695 233 337

GARAŻ do wynajęcia, osiedle „Mło-
dych”,  tel. 515 191 411

GARAŻ kupię, wynajmę,  
  tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż,   tel. 668 335 535

KUPIĘ garaż przy Alei Młodych,  
 tel. 503 813 174

KUPIĘ garaż na Chemiku,  
  tel. 795 234 708

KUPIĘ garaż w Bytkowie,  
  tel. 887 060 438

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SPRZEDAM garaż w Siemianowicach 
Śl., przy ulicy Marii Dąbrowskiej,  
  tel. 501 678 731
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Lepiej to niż siedzieć w domu
- Gdybym nie chodziła na półkolonie, pewnie dziennie byłabym w piżamie do 15.00 i nic ciekawego nie robiła. A tak 

to chodzę drugi rok z rzędu i chcę tu być – mówiła wymownie 9-letniego Karolina Knopik, uczestniczka trwających 
półkolonii, zorganizowanych przez Dom Kultury „Chemik”. Zabawa…

Od 1 lipca trwają letnie półkolonie z Domem Kultury „Che-
mik”. I na pewno nie należą do tych, gdzie „zabija się” nu-
dę w czterech ścianach albo w pobliżu ośrodka – byle do 
15.00, co to... to nie. Każdego dnia, poza weekendem, dzie-
ci korzystają z atrakcji, jakie organizatorzy zawarli w pro-
gramie. Można je mnożyć. Są wśród 
nich murowane i sprawdzone od lat po-
zycje jak wyjścia na basen czy projek-
cje filmowe w Parku Tradycji, wyciecz-
ki piesze po mieście, autokarowe po 
województwie śląskim.

Wakacyjna przygoda
Uczestnicy korzystają z osiedlowych 

placów zabaw, a na miejscu do dys-
pozycji mają między innymi piłkarzy-
ki, stoły ping-pongowe itp. Są zabawy, 
konkursy, jest muzyka. Wychowaw-
cy starają się, aby dzieci miały zarów-
no sporo rozrywki, jak i czuwają przez 
ten czas nad tym, by czegoś nowego 
w każdym tygodniu się dowiedzieli.

Organizatorzy zadbali między innymi 
o spotkanie z funkcjonariuszami policji, 
podczas którego mowa była o tym, jak 
bezpiecznie spędzić wakacje. To był do-
bry początek półkolonii. Dalej, na wszyst-
kich wycieczkach są osoby kompetentne, starające się powie-
dzieć coś o danym miejscu w przystępny sposób. Półkoloniści 
w lipcu odwiedzili między innymi: ruiny zamku Ogrodzieniec, 
Górę Birów, Pszczynę, Ogrody Kapias w Goczałkowicach 
Zdroju czy Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, w Siemiano-
wicach Śląskich zaś na przykład Muzeum Miejskie, w pobliżu 
z kolei Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. 

W lipcu w półkoloniach w różnych turnusach uczestni-
czyło w sumie około 60 dzieci w wieku 7-12 lat. Większość 
z nich po raz pierwszy brała/bierze udział w takiej zorgani-
zowanej formie spędzenia czasu. 

Jakie mają z tego wrażenia?
Barwnych opowiadań w domu o półkolonii z pewnością 

dziennie wysłuchał niejeden rodzic. Nam również ich 
uczestnicy opowiedzieli co nieco:

 - Mi się bardzo tu podoba. Lubię chodzić na basen, do ki-
na. Ciekawie było, gdy w Pszczelniku bawiliśmy się w pod-
chody. Chodziliśmy z mapą i musieliśmy rozwiązywać róż-
ne zadania. Chyba najtrudniejsze było  te związane z orto-
grafią. Podobała mi się też wycieczka do Ogrodów Kapias, 
gdzie był duży labirynt do chodzenia – relacjonowała 10-let-
nia Karolina Wątroba.

Swoimi odczuciami podzielił się też 11-letni Jakub Drąg: - 
Na początku powiem szczerze bałem się trochę tu przyjść, 
ale potem było już – „ale super”. Najlepsze tutaj są wyjazdy 
na wycieczki. Byliśmy w takich ruinach zamku w Ogrodzień-
cu, gdzie byłem po raz pierwszy w tak dużym obiekcie. Ku-
piłem sobie magnes. Ciekawie było w takim parku (Leśny 
Park Niespodzianek w Ustroniu - dop. red.), gdzie były po-
kazy lotów ptaków drapieżnych. Taki pan miał rękawice i te 
ptaki latały, ale za nagrodę. Za przelot dostawały jedzenie. 
Nie ma już nic za darmo. Poza tym byliśmy też kiedy indziej 

w takim skansenie  i oglądaliśmy stare maszyny – opowia-
dał młody uczestnik. 

Swoje zdanie po wycieczce do tegoż Skansenu w Pszczy-
nie, o życiu sprzed wieku wyrobił sobie 11-letni Adam Win-
kler: - Kiedyś żyło się fajniej niż dzisiaj, mimo że ciężej. Teraz 

to tylko gry, telewizor, a wtedy dla dzie-
ci atrakcją było wyciągnie wody wiadrem 
z głębokiej  studni  i zaniesienie  tego  ro-
dzicom. Albo inne zabawy, których dziś 
już w ogóle nie ma. Było ciężko, ale cie-
kawie, zupełnie inaczej – mówił chłopak.

- Jest parę rzeczy, które  lubię  tu  robić. 
To basen i piłka nożna. To lubię robić naj-
bardziej, chociaż czasem ciężko skomple-
tować drużynę, trzeba dobierać dziewczy-
ny,  na  szczęście  niektóre  nie  mają  opo-
rów. Podobają mi się  też wycieczki. Byli-
śmy np. w Ogrodach Kapias w labiryncie, 
gdzie musiałem parę razy podskoczyć, by 
zobaczyć gdzie jestem, bo się zgubiłem – 
śmiał się 11-letni Daniel Płonka.

Poza pochwaleniem wycieczek, 
8-letni Kamil Pach zapamiętał spotka-
nie z policjantem: - Mówiliśmy  o tym, 
żeby  nie  otwierać  drzwi  nikomu  bę-
dąc  samymi  w domu.  By  nie  wsiadać 

do  furgonetki,  bo  ktoś  może  mieć  złe  zamiary,  by  od  ni-
kogo obcego nic nie brać – wyliczał półkolonista, opisując 
wskazówki dla rówieśników mówiące o tym, jak bezpiecz-
nie spędzić wakacje. - Na tych półkoloniach jest bardzo faj-
nie. Lubię zwłaszcza długie wycieczki. Wychowawcy są dla 
nas pomocni, bardzo fajni, ale czasem podnoszą głos, gdy 
się wkurzą. Poznałam tu dużo nowych koleżanek i kolegów. 
Nie nudzimy się – zapewnia 9-letnia Karolina Knopik. Po-
zytywnie o półkoloniach wypowiedziała się też jej koleżan-
ka, 12-letnia Kaja  Banaczyk, która potwierdziła, że wy-
cieczki są najlepszą formą spędzania wolnego czasu, a już 
na pewno gdy kończą się lodami.

Przed uczestnikami kolejnych sierpniowych turnusów 
jeszcze sporo, sporo atrakcji. Drugie tyle. Basen, Park Tra-
dycji, Brenna, Koszęcin, Wisła – czekają!

Wolnych miejsc nie ma
Według informacji organizatorów półkolonii, podczas 

czerwcowych zapisów zapełniono wszystkie wolne miej-
sca, jak i listę rezerwowych, dlatego w sierpniu nie będzie 
niestety już dodatkowych zapisów. 

„RENOMA” czeka
Wakacyjny czas wolny spędzić też można – w Centrum 

Rozrywki „RENOMA”. Tylko w wakacje dzieci i młodzież 
mają zniżkę 20% za każdą godzinę gry – za okazaniem le-
gitymacji szkolnej – od poniedziałku do piątku od 11.00 do 
17.00 (ostatnia godzina gry od 16.00). W „RENOMIE” mo-
żemy nie tylko pograć w kręgle, ale i w inne gry, jakie są 
tam do dyspozycji. Jest gdzie przysiąść i coś przekąsić al-
bo czegoś się napić.

„RENOMA” mieści się przy ulicy Walerego Wróblewskiego 
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

W Leśnym Parku Niespodzianek 
w Ustroniu wrażenie wywarły pokazy 

lotów ptaków drapieżnych
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Dla większości wizyta w ruinach zamku Ogrodzieniec 
była tą pierwszą

Coś tam w głowie zawsze zostanie

Place zabaw i siłownie pod chmurką zawsze cieszą się powodzeniem…

Wizyta w Skansenie podobała się z różnych powodów

Podczas wycieczek, jak tylko jest gdzie, zawsze 
znajdzie się chwila na pamiątki

Grunt to dobra zabawa

Zabawa i gram edukacji
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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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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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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 (pianino i gitara) .............13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ......................16.00 – 20.00 
Zespół instrumentalno-wokalny .....................18.00 – 21.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „Razem” .............16.00 – 20.00
Ognisko muzyczne (pianino i gitara) .............16.00 – 21.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................14.00 – 19.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30 
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

CZWARTEK
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Szkoła Muzyki ......................................................................                     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
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 – 19.00
NIEDZIELA

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

P o ł a m   g ł o w ę

SUDOKU 8/19 
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SUDOKU
Rozwiązanie  SUDOKU 

polega na wpisaniu braku-
jących  cyfr  w ten  sposób, 
by  w każdym  poziomym 
rzędzie  i w każdej  piono-
wej  kolumnie  oraz  w każ-
dym  wyróżnionym  małym 
kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. 
Każda z tych cyfr w rzędzie, 
kolumnie, czy w małym kwa-
dracie może być wpisana tyl-
ko raz.

Od teraz publikować bę-
dziemy sudoku o różnym 
stopniu trudności. Ciekawi 
jesteśmy Państwa opinii.

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.
Miasto kłamców

W pewnym miastecz-
ku mieszka 1999 osób. 
Część mieszkańców kła-
mie, a część mówi praw-

dę. Każdy mieszkaniec ki-
bicuje jednemu z trzech 
klubów piłkarskich: „Hu-
raganowi”, „Wichrowi” lub 
„Zamieci”.

Zadano każdemu z nich 
3 pytania:

- Czy kibicujesz „Huraga-
nowi”? – 1000 osób odpo-
wiedziało, że tak.

- Czy kibicujesz „Wichro-
wi”? – 700 osób odpowie-
działo, że tak.

- Czy kibicujesz „Zamie-
ci”? – 500 osób odpowie-
działo, że tak.

Ilu jest kłamców w mie-
ście?

Worek monet
Mamy 10 worków, 

a w każdym znajduje się 30 

monet. Wiemy, że w jednym 
worku znajdują się fałszy-
we monety, które są cięż-
sze od pozostałych. Waga 
prawdziwej monety to 10 g, 
a fałszywej to 11 g. Musi-
my wykryć, w którym worku 
są fałszywe monety, mając 
do dyspozycji wagę elektro-
niczną z dokładnym wska-
zaniem. Ilu minimalnie wa-
żeń potrzebujemy, by z cał-
kowitą pewnością określić, 
który worek zawiera fałszy-
we monety?

Rozwiązanie SUDOKU 7/19
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Po badaniu starsza pani zwraca się 
do lekarza:

- Jakie kolosalne postępy zrobiła me-
dycyna! Gdy byłam młoda, musiałam 
się przed badaniem rozebrać. A teraz 
wystarczy, że pokażę język!

J K L
Prezes pewnej francuskiej firmy 

zebrał pracowników:
- Zbliża się jubileusz naszej firmy. 

Trzeba go zorganizować tak, żeby 
cały Paryż o nim mówił, jednocześnie 
należy zredukować koszty do mini-
mum. Trzeba też pamiętać, że jubileusz 

wam, pracownikom, musi przynieść 
wiele radości. Są jakieś pomysły?

- Tak! – słychać głos gdzieś z tyłu – 
Musi Pan, prezesie, skoczyć z Wieży 
Eiffla. Cały Paryż się o tym dowie, ko-
szt będzie niewielki... A co do zadowo-
lenia pracowników...

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:  3. Ogół pojazdów; 

8. Obowiązuje w „Renomie” w okre-
sie wakacji; 9. Rabat przy zakupach; 
10. Pojazd jednośladowy;  11. Księ-
życ w całej okazałości; 12. Krzak; 
13. Trzos; 14. Skrzynia; 16. Zwią-
zek państw; 18. Duża Ania;  19. Za-
chęta do skoku; 20. Wiadomość, no-
wina; 21. Odezwa; 22. Zniesmacze-
nie; 27. Wśród lantanowców; 30. Prę-
ty w piecu; 31. Domek na działce; 
32. Sąsiad radonu; 33. Duża bańka; 
34. Szef wsi; 35. Górna część zbroi; 
36. Klamra budowlana. 

PIONOWO:  1. Talerz na dachu; 
2. Chiński statek; 3. Szeroki balkon; 
4. Namiastka obozu; 5. Ciastko z kre-
mem; 6. Czarnoskóry; 7. Jagiełło 
w portfelu; 14. Wspólne pomieszcze-
nie w bloku mieszkalnym; 15. ... Zielo-
ny 2019 dotyczący ładnych balkonów 
i ogródków; 16. Jedna z 12-tu, które 
podjęło Walne Zgromadzenie Człon-
ków SSM; 17. Piłkarski Dzień Dziec-
ka; 23. Wystaje z bloku; 24. Po pro-
stu Siemianowice Śląskie; 25. Koli-
zja na szosie; 26. Przy trąbce; 27. No-
wa za wodę i ścieki w Siemianowicach 
Śl.; 28. Ważny egzamin; 29. Magistrat.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od  1  do  17  dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 25 sierpnia br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja  „Moja  Spółdziel-
nia”  –  Krzyżówka  nr  8/2019  r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm  z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka  nr  8/19 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 07/2019 z hasłem: Lato  jak się pa-
trzy wylosowali:

Adam  Dymała, ul. J. N. Stęślickie-
go 1 (I); Natalia  Kobielska, ul. Po-
wstańców 54c (II); Stefan Wieczorek; 
ul. Przyjaźni 18 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór wygranych. Fun-
datorem pierwszej nagrody jest PHU 
MMJ Marcin Janos, a pozostałych Ar-
con s.c. Arciszewscy Barbara i Witold.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres 

e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w celu prze-

prowadzenia konkursu/krzyżówki, w tym publika-

cji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” imienia, 

nazwiska i miejsca zamieszkania wskazanego 

w nadesłanym rozwiązaniu) do jednorazowego 

losowania i publikacji jego wyniku w kolejnym wy-

daniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 

mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, 

wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane 

zwycięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Kwas  chlebowy – 25 dag żytnie-
go razowego chleba, 1/2 dag droż-
dży, 1 cytryna lub kwasek cytryno-
wy, 20-25 dag cukru, 4 l wody, rodzyn-
ki. Chleb wysuszyć, zalać wrzącą wo-
dą, zostawić na kilka godzin. Gdy płyn 

przestygnie, przecedzić, dodać cukier, 
rozpuszczone w cukrze drożdże, sok 
z cytryny lub kwasek cytrynowy. Zo-

stawić na 24 godziny. Zlać do butelek, 
dodać po kilka rodzynek, zakorkować 
i wynieść na 3 dni w chłodne miejsce.

Chłodnik z botwinką  i mięsem – ko-
ści (cielęce mogą być wołowe), spo-
ry pęczek włoszczyzny, 25 dag botwin-
ki, 1/2 l wody, 1/4 l śmietany, 2 jajka, cu-
kier, 2 łyżki mąki, 1/4 l kwasu burakowe-
go, 1 zielony ogórek, 20 dag pieczonego 
mięsa (może być drób), 1–2 ząbki czosn-
ku, łyżka posiekanego koperku, sól i cu-
kier. Umyte kości zalać zimną wodą, go-
tować, dodając pod koniec sól i opłukaną 
włoszczyznę. Ugotować. Umytą botwin-
kę pokrajać drobno i ugotować pod przy-
kryciem w niewielkiej ilości wody, zakwa-
szonej sokiem z cytryny lub kwaskiem. 
Ugotować jajka i pokrajać je w talarki lub 
kostkę. Ogórek obrać ze skórki, pokrajać 
w cieniutkie plasterki, a upieczone mię-
so w kostkę. Wywar przecedzić, połączyć 
z botwinką. Zagotować. Dodać kwas bu-
rakowy i doprowadzić do wrzenia – ale 
nie gotować. Zaciągnąć śmietaną, przy-
prawić czosnkiem roztartym z solą i cu-
krem. Dodatki – jajka, mięso, ogórek – 
włożyć do wazy albo miseczek, dodać 
ostudzoną botwinkę. Posypać posieka-
nym koperkiem. Wstawić do lodówki lub 
zimnej piwnicy.

Chłodnik  z kwaśnego  mleka – 
6 szklanek zsiadłego mleka, kilka mło-
dych buraków, 3 szklanki wody, szklan-
ka śmietany, 4 jajka, 1 świeży ogó-
rek, szczypior, koperek, rzodkiewki, na-
tka pietruszki, kwasek cytrynowy, sól, 
pieprz. Obrane i drobno pokrajane bu-
raki razem z łodygami, ugotować w za-
kwaszonej kwaskiem wodzie, wystu-
dzić. Ugotować na twardo jajka. Po-
siekać drobno zieleninę. Rzodkiewkę 
zetrzeć grubo na tarce, ogórek pokra-
jać w ćwierćkrążki. Dobrze schłodzo-
ne mleko roztrzepać ze śmietaną, trze-
paczką. Dodać buraki, pozostałe wa-
rzywa i pokrajane jajka. Przyprawić so-
lą i pieprzem. Podawać z pieczywem 
lub gotowaną kaszą gryczaną.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

A na upały
Tak, i to bardzo. 

Wesołe towarzy-
stwo, może to być 
męska kompania, 

niewybredne żarty, trochę alkoholu 
oto żywioł Barana. Żeby wypić piwko 
lub pobyć z kolegami, pan Baran czę-
sto wymyka się z domu, co zazwyczaj 
nie podoba się jego żonie.

Pan Byk jest pod 
tym względem zu-
pełnym przeciwień-
stwem Barana. Naj-

lepiej czuje się u siebie w domu i wo-
li zaprosić gości, niż gdzieś tam poje-
chać. Gospodarzem jest gościnnym, 
ale na imprezy nie wydaje zbyt dużo 
pieniędzy.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
wyróżnia Cię zmien-
ność nastrojów. Raz 

czujesz się dobrze w wesołym towa-
rzystwie, innym razem unikasz ludzi, 
co nawet może trochę dziwić Twoich 
przyjaciół. Natomiast panie spod Bliź-
niąt lubią przebywać poza domem. 

Większość Raków 
ma usposobienie ra-
czej samotnicze, naj-
lepiej czują się u sie-

bie w domu albo wśród ludzi im zna-
nych, życzliwych. Duże imprezy, tłok, 
gwar, męczą ich i nużą. Nie znoszą 
przesadnej wesołości, niewybrednych 
dowcipów.

Prawie każdy Lew 
jest człowiekiem bar-
dzo towarzyskim 
i z natury wesołym. 

Lubi ludzi i jeśli chodzi o zabawę, nie 
jest zbyt wybredny. Najlepiej czuje się 
w takim gronie, gdzie może popisywać 
się swoją elokwencją, gdzie inni słu-
chają go z zainteresowaniem.

Gdyby ktoś zapy-
tał Pannę, czy lubi 
się bawić, z pewno-
ścią powiedziałaby, 

że owszem, ale ma tyle pracy, że na 
imprezowanie nie starcza jej czasu. 
Nie jest to w pełni prawdziwe. Ludzie 
spod tego znaku lubią pracować, dzia-
łać, ale też i poszaleć.

U Wag wszyst-
ko jest wyważone. 
Potrafią odpowied-
ni czas przeznaczyć 

na zabawę i odpowiedni czas na pra-
cę. Są wymagające i gustują w towa-
rzystwie ludzi na poziomie. Chętnie 
bywają w kinie, teatrze, operze.

Skorpion jest dobrym 
i wesołym kompanem, 
ale nawet po alkoholu 
ma się na baczności, 

nie ufa ludziom nawet zaprzyjaźnionym 
i rzadko w czasie zabawy pozwala sobie 
na swobodę i spontaniczność.

Jeśli urodziłeś się 
jako Strzelec, pocią-
gają  Cię imprezy 
sportowe, wycieczki, 

biwaki. W ogóle sytuacje, kiedy mo-
żesz czuć się swobodnie i pewnie. Do 
tego, żeby dobrze się bawić, większo-
ści Strzelców niepotrzebny jest alkohol.

Koziorożec rzad-
ko uczestniczy w im-
prezach, przyję-
ciach, nie bywa czę-

sto w teatrach czy kinach, bowiem 
brakuje mu na to pieniędzy, chociaż 
dobrze zarabia. Odkłada je na realiza-
cję jakiegoś przedsięwzięcia.

Dobrze wychowani, 
swobodni, elokwentni 
ludzie spod tego zna-
ku są mile widziani 

na imprezach towarzyskich. Szkopuł 
w tym, że nie zawsze przyjmują za-
proszenia, a bywa, że czasem obiecu-
ją swój udział, a potem wycofują się.

Ludzie, którzy uro-
dzili się pod znakiem 
Wodnika są zazwy-
czaj lubiani i często 

zapraszani przez przyjaciół. Najlepiej 
czują się wśród ludzi kulturalnych, na 
poziomie, takich, którzy mają coś cie-
kawego do powiedzenia.

Czy lubisz 
się bawić?
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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: 16.00 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie

Dla dzieci…
W okresie wakacyjnym pod egidą Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywają się imprezy plenero-

we, głównie dedykowane dzieciom. Są gry, zabawy, konkursy. W lipcu podczas dwóch z nich – w „Bańgo-
wie” i na Rynku Bytkowskim – największe wrażenie wywarło jednak coś innego…

… coś nowego
Półkoloniści z Domu Kultury „Che-

mik”, którzy w nich licznie brali udział, 

jak i inne dzieciaki spędza-
jące w tym czasie wakacje 
w domu, miały okazję uczest-
niczyć w projekcjach filmo-
wych edukacyjno-rozryw-
kowych w ramach mobilne-
go kina sferycznego. Wizy-
ta w środku zbliżona była do 
wrażeń z seansu w planeta-
rium.

- Bardzo mi się podobała ta 
impreza  na  „Bańgowie”.  Naj-
pierw graliśmy mecze, mogli-
śmy  uczestniczyć  w konkursach,  ale 
najlepszy  był  seans  filmowy.  Na  sa-
li  gimnastycznej  szkoły  był  rozłożony 
namiot,  do  którego  wchodziliśmy,  by-
ło tam ciemno. Trzeba było się całkiem 
położyć,  a pan  z komputera  włączył 
film – bajkę o tym jak to w naszym cie-
le jest. Mieliśmy z tego dowiedzieć się, 
że  na  przykład  trzeba  myć  regularnie 
ręce –  dzieliła się swoimi odczuciami 
8-letnia Hania Wojtal.

Kino bardzo przypadło też do gustu 
11-letniemu Danielowi  Płonce: - To 
było  takie  zamknięte  igloo.  Zdziwiłem 
się, gdy zobaczyłem, że  to kino  leżą-
ce, a obraz  jest przed nami  i nad gło-
wami  dookoła.  Puszczono  nam  taki 
film  o chłopcu  i wirusach,  bakteriach, 
które są wszędzie, a my musimy uwa-
żać na to, by ich nie dostać – opowia-
dał chłopak.

Tak na imprezie w „Bańgowie” (10 
lipca), jak i w os. „Chemik” (24. 07.) 
atrakcji dla dzieci było co niemiara: za-
bawa w łowienie „rybek”, malowanie 
twarzy, konkursy hula-hop, mecze pił-
karskie, puszczanie baniek. Para pro-

wadzących Danuta  Białas i Krystian 
Stasiczek dwoili się i troili, by przy mu-
zyce zachęcać wszystkich do wspól-

nych tańców i śpiewów. Czasem na-
wet udawało się wyciągnąć rodziców.

Małych imprezowiczów podczas za-
bawy na Rynku Bytkowskim odwie-
dzili Jolanta Sobek – prezes Zarządu 
SSM, Wiesław Jaźwiec – przewodni-
czący Rady Nadzorczej SSM i człon-
kowie Komisji Organizacyjno-samo-

rządowej RN –  Maria  Jurczyk i Bar-
bara Henel.

Z kolei na początku sierpnia, prze-

prowadzono turnieje, zaba-
wy, gry sprawnościowe oraz 
konkursy plastyczne.

Lipcowe-sierpniowe imprezy 
plenerowe nie były ostatnimi 
z zaplanowanych na tegorocz-
ne lato, a współorganizowany-
mi przez administracje, Rady 
Osiedli SSM oraz Dom Kultury 
„Chemik”. Przed  nami najwięk-
sza organizowana dla wszyst-
kich mieszkańców na bytkow-
skim Rynku – Święto Bytkowa.

I. 7 września (sobota) od 14.00
Święto Bytkowa na Rynku 

Bytkowskim
II. 21 września br. (sobota) 

10.00 - 13.00
- turniej piłkarski dla dzieci biorących 

udział w zajęciach „Piłka nożna w na-
szych osiedlach”. rg
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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

s-532/8-19

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZMs-

xx
x/

8-
19

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!


