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e-mail do redakcji:

ssm@poczta.fm

Na  
stronach:

Zielony konkurs 2015 Idea: otwarta galeria
XII  Święto Bytkowa -  5 września -  Zapraszamy

os. „Tuwima”. Przy ul. Leśnej 15  
wykonano nowe schody i podjazd Słońce, woda... półkolonie w Chemiku

6 wrześn ia ,  w  n iedz ie lę  re fe rendum
Głosu jemy od 6 00 do  22 00

Za nami Piknik w Bańgowie – przed nami Święto Bytkowa – zapraszamy

Piknik w „Bańgowie” – udany

Balkony, śmietniki, klatki, 
chodniki Chyba warto było!
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T r a w n i k i ,  t o  n i e  k o s z e  n a  ś m i e c i
Nie wyrzucaj resztek jedzenia przez okno,  

nie dokarmiaj ptaków – Fundujesz szczurom stołówkę

Tropikalne gorąco nie 
stanowiło przeszkody 

dla wszelkiej maści osob-
ników wyżywających się 
na spółdzielczym czy-
taj Moim, Twoim mieniu. 
Szkoda, że upał nie zmógł 
osiłków, bo gdyby tak by-
ło, to bylibyśmy bogatsi. 

Wszelkie uszkodzenia od-
bijają się na pieniądzach, ja-
kie wpłacamy do Spółdziel-
ni na remonty. Za czyjś głu-
pi żart, celowe zniszczenie 
finansowe dolegliwości do-
tkną wszystkich. Tak jest 
z każdą zniszczoną rzeczą. 

Każdy zniszczony dro-
biazg swoje kosztuje zaś 
łączne sumy wydatkowa-
ne na naprawy przestają 
być drobiazgiem i przeobra-
żają się w znaczące kwo-
ty. I tak miesiąc za miesią-

cem i rok za rokiem wyrzu-
camy bezpowrotnie pienią-
dze, bo komuś nie chce się 
otworzyć normalnie drzwi, 
bo komuś innemu przeszka-
dza skrzynka na reklamy, 
bo dla żartu wrzuci petar-
dę do skrzynki na listy, bo... 
rozpiera go energia i myśli 
mięśniami a nie głową.

Smutne, przykre, prawdzi-
we. A w efekcie straty ro-
sną.

Wielokrotnie pisaliśmy, że 
z kropli powstaje rzeka, by 
przeobrazić się w morze, 
ocean. Podobnie jest z na-
szymi pieniędzmi. Z gro-
szy składają się złotówki by 
przekształcić się w setki, ty-
siące, setki tysięcy. Szkoda 
tylko, że te tysiące złotych 
wyrzucane są bezpowrot-
nie na likwidację zbędnych 

zniszczeń przedmiotów, któ-
re mogłyby długo jeszcze 
bezawaryjnie wszystkim słu-
żyć... gdyby nie miały pecha 
i „nie stanęły” na drodze ja-
kiemuś dryblasowi. Fotki ilu-
stracyjne. 

A na osiedlach 
zanotowano:

„Bańgów”
- Marii Skłodowskiej-Curie 

69B – zniszczono kosz na 
śmieci.

„Młodych”
- Skwer rekreacyjno-wypo-

czynkowy – połamano 
hortensję.

„Chemik”
- Niepodległości 61G – stłu-

czono szybę w drzwiach 
wejściowych do klatki 
schodowej,

- Plac zabaw przy W. Wró-
blewskiego 39-41 – skra-

dziono kilka sztachet 
ogrodzenia.

im Juliana Tuwima
- Okrężna 1 – uszkodzo-

no nowe ogrodzenie pla-
cu zabaw,

- Wojciecha Korfante-
go 1B – wybito szybę 
w drzwiach wejściowych 
do klatki schodowej.

„Centrum”
- Michałkowicka 21-21A – 

zniszczono skrzynkę na 
reklamy,

- Plac zabaw przy ulicy Po-
wstańców – zdewasto-
wano ławkę,

- Powstańców 54A – wybi-
to szybę we wnęce w klat-
ce schodowej,

- Powstańców 54A, B – 
skradziono krzewy ozdob-
ne z klombów.

pes

Niszczysz swoje

Upały nie przeszkadzały
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Jan Dudek i Mariusz Klimczak*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
7. 09. 2015 r. od 16.30 do 17.30

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 5. października 2015 r. dyżurować będą: Andrzej Chyliński, Zbigniew Jarosz*

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im. Juliana Tuwima

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

Dyżury Członków Rad Osiedli

Zielony Konkurs 2015
Najwyższa pora, by zacząć my-

śleć o naszych balkonach 
i obejściach domów pod kątem zbli-
żającej się jesieni. 

Iwona Kosmala i Joanna Kapias-
-Kierska, specjalistki zajmujące się 
roślinkami w naszym mieście mówiąc 
o jesiennych kompozycjach podkre-
ślają, że: Jesień to wrzosy, wrzośce, 
chryzantemy, lawendy. Zestawiać ro-
śliny można na różne sposoby. Niebie-
ską lawendą z żółtymi chryzantemami, 
płożącym jałowcem japońskim. Pięk-
nie wygląda chińska róża – podkreśla 

pierwsza z pań. Na czasie są też ko-
sodrzewina, ozdobne trawy, czy zio-
ła, które możemy wykorzystać w kuch-
ni. Ładne są chryzantemy doniczkowe, 
zdobiące balkon aż do przymrozków 
albo jesienne bratki – wylicza druga.

Dziękujemy za nadesłane w sierp-
niu informacje: pani Julii Liczber-
skiej o balkonie w budynku przy Ka-
rola Świerczewskiego 48A, a kolej-
nemu Czytelnikowi o balkonie w domu 
przy Wojciecha Korfantego 2B.

Zdjęcia patrz str. 16.
 rg



4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2015

Śmietnik i nie tylko
Witam.

Mieszkam w bloku przy ul. Przyjaźni 
38. Wczoraj rozpoczęły się prace przy 
bloku – budowany jest śmietnik. Mam 
w związku z tym kilka pytań. Prosiłbym 
o rzeczowe odpowiedzi.

1. Kiedy i kto podjął decyzję o bu-
dowie.

2. Czym się kierowano decydując się 
na budowę śmietnika w tym miejscu.

Zwracam uwagę, że w najbliższej 
okolicy są trzy śmietniki. Dodatko-
wo jest pomieszczenie, które niegdyś 
śmietnikiem było – można je było za-
adoptować. W miejscu tym bawiły się 
często dzieci.

3. Czy decydując o budowie śmietni-
ka zdawano sobie sprawę, iż wartość 
mieszkań (na rynku wtórnym) przy ul. 
Przyjaźni 38, spadnie?

Czy w jakimś stopniu zostanie to zre-
kompensowane? Nikt rozsądny nie bę-
dzie chciał kupować mieszkania, któ-
rego okna wychodzą na ławkę (wie-
czorami okupowaną przez pijaków), 
śmietnik, boisko i plac zabaw.

4. Kto będzie płacił za zniszczo-
ną w przyszłości drogę dojazdową do 
śmietnika. Obecnie jest to wyasfalto-
wany chodnik.

Ostatnio byłem przed siedzibą SSM, 
zauważyłem, że znajdujące się tam 
parkingi są osłonięte zadaszeniem.

Czy i kiedy takie inwestycje są plano-
wane dla innych członków SSM.

Jeśli nie to dlaczego?
5. W siedzibie SSM jest gabinet hono-

rowego prezesa SSM. Jakie są koszty 
utrzymania tego gabinetu. Pytałem już 
kiedyś o to. Odpowiedziano mi wów-

czas, że ze względu na zasługi tegoż 
honorowego prezesa, takie pytanie jest 
niestosowne. Ale to za moje pienią-
dze gabinet jest oświetlany, sprzątany, 
ogrzewany. Proszę więc o odpowiedź.

I na koniec apel do mieszkańców 
ul. Przyjaźni 38. Wzywam Państwa 
do niekorzystania ze śmietnika. Może, 
gdy okaże się, że jest on nieużywany 
władze SSM zastanowią się czy było 
warto wydawać NASZE pieniądze.

Wszelkie dane pozwalające na iden-
tyfikację mojej osoby zastrzegam do 
wiadomości redakcji i zarządu SSM.

Pozdrawiam - Mieszkaniec
Wszelkie dane pozwalające na iden-
tyfikację mojej osoby zastrzegam do 
wiadomości redakcji i Zarządu SSM.
Zarząd SSM: Aktualnie Spółdziel-

nia realizuje program budowy i re-
nowacji śmietników w celu m.in. za-
pewnienia prawidłowego składa-
nia odpadów komunalnych zmiesza-
nych i segregowanych. W ramach 
tego zadania ADM osiedla „Mi-
chałkowice” w porozumieniu z Ra-
dą Osiedla wytypowała lokalizacje 
śmietnika przy budynku ul. Przyjaź-
ni 38. Miejsce to spełniało wszystkie 
wymogi określone przepisami pra-
wa budowlanego. Rozpoczęcie prac 
związanych z budową spowodowało 
zbiorową dezaprobatę mieszkańców 
okolicznych budynków. W chwi-
li otrzymania protestu Zarząd podjął 

natychmiastową decyzję o przerwa-
niu robót, a po dokonaniu wizji lo-
kalnej podzielił argumentację miesz-
kańców, iż ta lokalizacja nie jest tra-
fiona. W konsekwencji Jednocze-
śnie podjęto decyzję o zaniechaniu 
budowy i przywróceniu terenu do 
stanu pierwotnego. Za spowodowa-
ne zamieszanie Zarząd SSM prze-
prasza w imieniu RO i ADM osiedla 
„Michałkowice”. Dla informacji po-
dajemy, że udało się – dzięki m.in. 
mediacji Urzędu Miasta – uzgodnić 
z dyrekcją szkoły o budowie śmiet-
nika na terenie szkoły. Obiekt ten 
będzie służył szkole i mieszkańcom 
ościennych budynków.

Zarząd nie planuje zadaszenia par-
kingów osiedlowych, gdyż zadasze-
nia stanowiłyby, naszym zdaniem, 
wątpliwą ozdobę. Wskazane przez 
Pana zadaszenie przy siedzibie Za-
rządu zostało wykonane ponad 20 
lat temu w ramach ówczesnej inwe-
stycji pod nazwą budowa zaplecza 
SSM, zaś kilka lat temu wyłożono 
kostkę brukową, gdyż wcześniej te-
ren nie był nawet utwardzony.

„Gabinet” honorowego prezesa 
to jedno z wielu pomieszczeń w bu-
dynku. Jest ono wykorzystywane 
sporadycznie przez byłego i zasłu-
żonego dla SSM prezesa. Problem 
związanych z tym kosztów jest zni-
komy tym bardziej – co szczególnie 
podkreślamy – że jest wykorzysty-
wane do innych celów i bieżących 
potrzeb Spółdzielni. Naszym zda-
niem nie powinno to stanowić jakie-
gokolwiek problemu, tym bardziej, 
że aktualny Zarząd SSM na bieżą-

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

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

ssm@poczta.fm

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że 
tak, jak przedstawiamy się nie-
znajomym podczas pierwszego spotkania, co należy 
do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy 
też telefonując do nas, a dane osobowe, jeżeli jest ta-
ka wola i co reguluje Prawo prasowe, zastrzec do wia-
domości redakcji. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie 
nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą odpowie-
dzialność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś do-
brego imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Mak-
syma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo wróblem 
wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-

nym miesiącu, bo np. Wasza wia-
domość dotarła do nas zbyt późno, 

by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.
Przypominamy również, by w przypadkach, gdy nie-

zbędne jest przekazanie danych osobowych w celu 
wyjaśnienia indywidualnej sprawy, obowiązkowo po-
dawać cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgo-
dy na odtajnienie swych danych i przetwarzanie, co 
umożliwi przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Redakcja

Słowo wróblem...
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co korzysta z ogromnego doświad-
czenia byłego prezesa i konsultuje 
z nim wiele spraw.

Oby nie było pożaru!
Piszę dnia 12. 08. 2015 r. Od kilku, 

a nawet kilkunastu dni panuje upał. 
Trawa przed blokami spalona. Ciągle 
w telewizji słyszy się o pożarach lasów 
i nie tylko – proszą o rozwagę. Jakie 
było moje zdziwienie, gdy z balkonu 
spada nieugaszony papieros wprost 
na spaloną trawę. To chyba tylko cud, 
że się nic nie stało, ale kto wie czy nie 
dojdzie do jakiegoś podpalenia, a to na 
pewno nie był jednorazowy incydent. 
Pozdrawiam tych, którzy tak pozbywa-
ją się niedopałków nie tylko jak wystę-
puje zagrożenie i mam nadzieję, że do 
żadnego pożaru nie dojdzie.

Pozdrawiam
Mieszkaniec Os. Michałkowice
(dane do wiadomości Redakcji)

Zarząd SSM: Całkowicie podzielamy, 
że wyrzucanie niedopałków papiero-
sów przez okna czy balkon jest z defi-
nicji zachowaniem niewłaściwym i na-
gannym i to o każdej porze roku, a nie 
tylko latem. Oczywiście ma Pan całko-
wicie rację, że szczególnie groźne to 
jest w momencie, gdy panuje susza.

Niniejszym apelujemy do wszyst-
kich zamieszkałych o niewyrzucanie 
czegokolwiek przez okna.

Koszty stałe raz jeszcze
Szanowni Państwo.

Zarząd SSM w numerze sierpnio-
wym „Mojej Spółdzielni”, odpowiedział 
na mojego maila, który dotyczył tabelki 
z procentowym udziałem kosztów sta-
łych w poszczególnych lokalizacjach 
zamieszczonej w numerze lipcowym.

Niestety, odpowiedź ta nie wyjaśnia 
w żaden sposób poruszonego przeze 
mnie tematu, ponieważ:

a) rozliczenie indywidualne, na które 
powoływałem się w swojej wiadomo-
ści, było za okres od 1 stycznia 2014 r. 
do 31. 12. 2014 r., więc pokrywało się 
z okresem, którego dotyczyła przed-
miotowa tabela, w związku z czym, 
z tego tytułu nie powinny wynikać żad-
ne rozbieżności między wartościami 
podanymi przez Państwo, a indywidu-
alnymi rozliczeniami (w tym moim);

b) jak słusznie zauważono, rozdział 
5, pkt 3, ppkt b, mówi o doliczaniu do 
opłaty stałej 20% z tytułu nieopomiaro-
wanych punktów grzewczych.

Zgodnie z regułami matematyki:
40,89% (wykazane w numerze 7 

„MS”) x 120% = 49,07%. Tymczasem 
w indywidualnym rozliczeniu wykaza-
no 59,14%, co oznacza, iż w dalszym 
ciągu między podanymi przez Pań-
stwo wartościami, a moim indywidual-

nym rozliczeniem występuje znaczna, 
niewyjaśniona przez Zarząd, rozbież-
ność. Co więcej, zgodnie z oświadcze-
niem Zarządu, przestawione w nume-
rze 7 „MS” wyniki „odzwierciedlają rze-
czywisty udział kosztów stałych w kosz-
tach c.o. za rok 2014”, co w mojej opi-
nii oznacza, iż przestawiona w numerze 
7 „MS” tabela powinna zawierać pozy-
cje już po doliczeniu 20% wszystkim lo-
katorom, o których mowa w Regulami-
nie. Rozumiem też, że są to wartości 
średnie ze względu na różnice w po-
wierzchni poszczególnych mieszkań, 
niemniej jednak, koszty stałe winny być 
rozłożone w sposób sprawiedliwy i rów-
ny między poszczególnych lokatorów. 
Nie może być tak, że jednego lokatora, 
który zużył mało energii cieplnej zgod-
nie z podzielnikiem, obarcza się kosz-
tami stałymi w bardzo dużej wysokości, 
a innego obarcza się nimi w niewielkim 
stopniu tak, aby średnia dla bloku mo-
gła wyjść na poziomie 40,89%!. Prowa-
dzi to do sytuacji, w której kwota należ-
na za c.o. w roku poprzednim, wynika-
jąca z udziału w koszcie stałym jest pię-
ciokrotnością kwoty wynikającej z rze-
czywistego zużycia na podzielnikach.

Dlatego też, jak Państwo sami widzą, 
w dalszym ciągu nie zostało mi wyja-
śnione skąd taka duża różnica między 
wartością wskazaną w tabeli poprzed-
niego numeru „MS”, a wartością, któ-
rą otrzymałem na indywidualnym roz-
liczeniu.

Z poważaniem, Dawid Ł.
(dane do wiadomości Redakcji)

Zarząd SSM: W lipcowym wydaniu 
„MS” przedstawiono tabele obrazu-
jące faktyczny udział kosztów sta-
łych w kosztach centralnego ogrze-
wania wszystkich budynków Spół-
dzielni za okres od 1. 01. do 31. 12. 
2014 r. W budynku, w którym Pan 
zamieszkuje udział kosztów stałych 
wynosił 40,89%, zaś okres rozlicze-
niowy podany w rachunku indywi-

dualnym w Pana przypadku dotyczy 
przedziału od 1 luty 2014 r. do 31. 
stycznia 2015 r. Stąd różnica 1,75% 
wydaje się być zrozumiała, gdyż zu-
życie energii cieplnej tzw. zmienna 
jest w styczniu stosunkowo wysoka, 
a co za tym idzie udział kosztów sta-
łych musi ulec zmniejszeniu. 

Zgodnie z Regulaminem kosztów 
c.o. (…) do faktycznej wnoszonej 
przez SSM opłaty stałej na rzecz Tau-
ronu dolicza się 20% całości kosz-
tów, a nie jak Pan sugeruje jedynie 
do opłaty stałej i dlatego wykazana 
w rachunku indywidualnym wielkość 
59,14% rozliczana wg powierzchni 
zajmowanych mieszkań. Pozostała 
zaś część kosztów, tzw. zmienna roz-
liczana jest wg wskazań podzielników 
kosztów, a więc wg zużycia przez po-
szczególnych lokatorów, co nie budzi 
wątpliwości związanych z zasadno-
ścią stosowania tej metody.

W przypadku dalszych wątpliwości 
prosimy Pana o bezpośredni kon-
takt z Biurem Rozliczeń przy ul. Al-
fonsa Zgrzebnioka 43.

UM – myjnia hałasuje
Witam!!!

Nie wiem czy temat był już porusza-
ny, ale moja cierpliwość jak i miesz-
kańców ul. Wyzwolenia 6A, B oraz 8 
już się kończy!

Jakiś czas temu za naszymi bloka-
mi powstała myjnia ręczna i wszyst-
ko OK. Lecz jest jedno wielkie ALE!! 
Hałas dotyczący myciu pojazdów, jak 
i szybka jazda po tak krótkim odcinku 
gdzie bawią się dzieci! To, że w ciągu 
dnia można myć auta tanim kosztem 
to rozumiem, ale nie rozumiem, co za 
ludzie myją auta o godzinach tj. 1:00 
aż nawet 5:00 RANO!!! Czy to normal-
ne?? Wątpię! Mam nadzieję, że Pań-
stwo, którzy robią to w nocy zastano-
wią się czy fajnie budzić ludzi w środku 
nocy?! Powinno być ograniczenie cza-
sowe i myjnia powinna odciąć dopływ 
wody w godzinach ciszy nocnej! Aku-
styka mycia aut w nocy jest niemiło-
sierna, echem hałas odbija się tak bar-
dzo, że wyrywa ludzi ze snu!

Co za inteligentna osoba pozwoliła 
w tak małej odległości od mieszkań-
ców bloku postawić myjnię? Miesz-
kańcy nie podpisywali zgodny na myj-
nię pod blokiem! Czyżby kolejne zanie-
dbanie? Tak jak nielegalnie i obecnie 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 6
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zamknięty skup złomu, który powstał 
za plecami urzędników??? Czy spół-
dzielnia ma zamiar coś z tym zrobić? 
Nie wierzę, że nie było pism w tej spra-
wie, bo pewnie były. Czekamy na inter-
wencje w tej sprawie z niecierpliwością 
i nie odpuścimy łatwo tej sprawy!

Małgorzata
(dane do wiadomości Redakcji)

Zarząd SSM: Nie mieliśmy i nie 
mamy żadnego wpływu na lokaliza-
cję w tym miejscu myjni samocho-
dowej. Teren, na którym posadowio-
no obiekt nie jest własnością Spół-
dzielni. O zamiarze budowy Zarząd 
nie został ani uprzedzony, ani po-
proszony o ewentualną opinię. Ro-
zumiemy uciążliwości, jakie dla 
mieszkańców powoduje ten punkt 
i wyrażamy nadzieję, że UM weź-
mie pod uwagę przedstawione przez 
Panią argumenty i poczyni stara-
nia w celu ograniczenia uciążliwości 
wynikających z działalności myjni.

Brak ciepłej wody
Witam.

W dniu wczorajszym tj. 17. 08. 2015 
przeczytałam, że TAURON CIEPŁO 
wyłączył ogrzewanie wody, spowodo-
wane przyłączem CEZ Chorzów, na 
cały tydzień!

Rozumiem, każda firma chce się roz-
wijać. Ale czy takie planowane prze-
rwy nie powinny być zgłaszane, co naj-
mniej z kilkudniowym wyprzedzeniem?

W tym tygodniu upał trochę zelżał, co 
nie znaczy, że ludzie się nie kąpią jak 
jest chłodniej!

Pozwoliłam sobie na telefon do 
TAURON CIEPŁO z zapytaniem czy 
w związku z tą i poprzednią „awarią” 
jest możliwość rekompensaty, bądź 
zmniejszenia rachunku za ogrzewa-
nie wody. Uprzejmy Pan poinformował 
mnie, że taką prośbę musi wystoso-
wać spółdzielnia.

Po wielu próbach dodzwonienia się 
do ADM Węzłowiec, już dużo mniej 
uprzejma Pani, poinformowała mnie, 
że to ja muszę napisać pismo do władz 
SSM! Wydawało mi się, iż wystarczy 
zgłosić sprawę do ADM, by to Państwo 
w imieniu wszystkich mieszkańców za-
interweniowali.

Mam też pytanie do wszystkich Czytel-
ników tego listu. Ile razy złapali się Pań-
stwo na tym, że podczas „awarii” i tak 
odkręcaliście kurek z ciepłą wodą, tym 

samym nabijając licznik ciepłej wody?
Może lepiej zupełnie odłączyć dosta-

wę ciepłej wody?
Z wyrazami szacunku

Mieszkanka osiedla Węzłowiec
(dane do wiadomości Redakcji)

Zarząd SSM: 17 sierpnia w sku-
tek zgłoszeń mieszkańców osiedla 
„Węzłowiec” otrzymaliśmy informa-
cję o braku dopływu ciepłej wody 
do wszystkich budynków osiedla. 
Natychmiast zajęliśmy się proble-
mem i niezwłocznie interweniowali-
śmy w firmie Tauron Ciepło, tj. do-
stawcy energii cieplnej, w celu wyja-
śnienia przyczyn tej przerwy. Z po-
zyskanych informacji wynikało, że 
brak ciepłej wody jest spowodowa-
ny awarią – uszkodzeniem zasuwy fi 
600 na terenie Chorzowa Starego na 
ciepłociągu dostarczającym ener-
gię cieplną do osiedla „Węzłowiec”. 
Planowany przez Tauron okres wy-
łączenia przewidywał ponowne uru-
chomienie magistrali cieplnej dopie-
ro 24 sierpnia. Zarząd po otrzyma-
niu tej informacji podjął niezwłoczne 
działania organizując specjalną na-
radę w celu doprowadzenia do jak 
najszybszego usunięcia awarii i tym 
samym do skrócenia przerwy w do-
stawie ciepłej wody.

Należy przyznać, że dzięki tym in-
terwencjom oraz ogromnego zaan-
gażowania firmy Tauron w usunię-
ciu awarii, okres braku ciepłej wody 
został skrócony do 21. 08. br.

Jednocześnie pragniemy zauwa-
żyć, że Tauron Ciepło, mimo iż 
obecnie prowadzi szerokie prace in-
westycyjne na magistrali ciepłowni-
czej do os. „Węzłowiec”, próbował 
ograniczyć niezbędną przerwę w do-
stawie ciepłej wody i przełączyć za-
silanie na alternatywne źródło cie-
pła tj. Zakład Energii Cieplnej „Kle-

ofas” w Katowicach. Przedsięwzię-
cie to się jednak nie powiodło, gdyż 
wystąpiła wspomniana wyżej awa-
ria. Jej usunięcie – podajemy dla in-
formacji – spowodowało koniecz-
ność opróżnienia ciepłociągu z ilo-
ści 3600 m3 uzdatnionej wody, a tym 
samym konieczność ponowne-
go napełnienia rur tą samą ilością 
po zlikwidowaniu uszkodzenia. Ja-
ko ciekawostkę, dla zobrazowania 
skali przedsięwzięcia, podajemy, że 
uzupełnienie magistrali w czynnik 
grzewczy wymagało 36 godzin.

Oczywistym jest, że za przerwę 
w dostawie ciepłej wody SSM wy-
stąpiła o udzielenie stosownej boni-
fikaty z wnoszonej opłaty stałej. Bo-
nifikata ta jednak w żadnym przy-
padku nie zrekompensuje proble-
mów wynikających z braku c.w.u. 
dla wszystkich mieszkańców. Wiel-
kość tej bonifikaty w opłacie stałej 
za ten okres np. dla mieszkańców 
ul. Jagiełły wynosi bowiem 2,34 zł/
mieszkanie, tj. 1/6 opłaty wynikają-
cej z wnoszonej opłaty miesięcznej.

Ostatecznie kwota uzyskanej bo-
nifikaty wpłynie na zmniejszenie 
kosztów energii cieplnej dla potrzeb 
c.w.u. dla osiedla „Węzłowiec”.

Sąsiedzie 
– chcielibyśmy spokoju
Rok czasu mieszka obok nas pan, któ-

ry uprzykrza nam życie – mnie i mężo-
wi. Pluje na nas, goni, wulgarnie obraża. 
Kierownik Chlebek obiecał zająć się tą 
sprawą, ale jak na razie bez efektu. By-
łam na policji, to powiedziano mi, że oni 
się tą sprawą nie zajmą, odsyłając mnie 
do sądu. A ja na sądy nie mam zdrowia.

To jest nowy lokator i z tego, co 
wiem, wszędzie gdzie się meldował 
to były z nim problemy. Spółdzielnia 
o tym wie. Chcielibyśmy spokoju. Pro-
simy o pomoc.
Mieszkanka ul. Świerczewskiego 46B

Zarząd SSM: W związku z proble-
mami sąsiedzkimi, z którymi ma 
Pani do czynienia prosimy o zapo-
znanie z sytuacją dzielnicowego 
oraz zgłoszenie się na dyżur Rady 
Osiedla „Centrum”, która w ramach 
swoich kompetencji zajmie się tą 
kwestią.

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 ze str. 5
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Termin Budynek, adres

14. 09. 15 r.
poniedziałek

Niepodległości 57a-b;Grunwaldzka 4a-b;
Walerego Wróblewskiego 26a-c, 28a-b;

Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

15. 09.
wtorek

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

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

16. 09.
środa

Niepodległości 59b-d; Grunwaldzka 6a-c;
Władysława Jagiełły 2a-d; M. 

Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53, 57, 59

17. 09.
czwartek

Niepodległości 61a-c; Grunwaldzka 5a-c;
W. Wróblewskiego 57, 59;

M. Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23, 25, 27

18. 09.
piątek

Niepodległości 61d-g; Grunwaldzka 5d-f;
W. Wróblewskiego 55, 55a;

Marii Skłodowskiej-Curie 31, 33;
Władysława Reymonta 50, 52, 54, 56

19. 09.
sobota

Niepodległości 61h, 63a-c; Leśna 7, 7a-b;
Wł. Reymonta 38, 40, 42, 44, 46, 48

12. 10.
poniedziałek

Wyzwolenia 6; Wł. Jagiełły 1;
W. Wróblewskiego 69 m. 1-56;
W. Wróblewskiego 73 m. 1-56;

Wł. Jagiełły 7a-c; Powstańców 54a;
Komuny Paryskiej 1 m. 1-55 

Termin Budynek, adres

13. 10.
wtorek

Wyzwolenia 10; Grunwaldzka 2a-c;
W. Wróblewskiego 69 m. 57-112;
W. Wróblewskiego 73 m. 57-112;

Wł. Jagiełły 7d; Wł.Jagiełły 9c;
Powstańców 54b;

Komuny Paryskiej 1 m. 56-110

14. 10.
środa

Wyzwolenia 8a-b; Grunwaldzka 2d;
Grunwaldzka 7; W. Wróblewskiego 69 
m. 113-154; W. Wróblewskiego 73 m. 

113-154; Wł. Jagiełły 3a;
Wł. Jagiełły 9a-b; Powstańców 54c;

Komuny Paryskiej 3 m.1-55

15. 10.
czwartek

Wyzwolenia 8c; Stawowa 7;
Grunwaldzka 3a-b; Grunwaldzka 9;

W. Wróblewskiego 71 m. 1-112;
Wł. Jagiełły 3b-d;Powstańców 46a;

Komuny Paryskiej 3 m.56-110

16. 10.
piątek

Stawowa 5, 6; Grunwaldzka 3c-f;
W. Wróblewskiego 71 m. 113-154;

Wł. Jagiełły 11a-c; Wł. Jagiełły 13b-c;
Komuny Paryskiej 5

17. 10.
sobota

Stawowa 11-11a; Emilii Plater 21;
Wł. Jagiełły 11d, Wł. Jagiełły 13a;

Komuny Paryskiej 6, 13

Termin Budynek, adres

14. 09. 15 r.
poniedziałek

Karola Szymanowskiego 1, 3, 5

15. 09.
wtorek

Karola Szymanowskiego 7, 9;
Władysława Reymonta 14

16. 09.
środa

Władysława Reymonta 16, 18, 20, 22

17. 09.
czwartek

Władysława Reymonta 24, 26, 28

18. 09.
piątek

Władysława Reymonta 30, 32, 34

Termin Budynek, adres

21. 09.
poniedziałek

Władysława Reymonta 2, 4, 36

22. 09.
wtorek

Władysława Reymonta 6, 8, 10

23. 09.
środa

Władysława Reymonta 12;
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3

24. 09.
czwartek

Marii Skłodowskiej-Curie 5, 7, 9

25. 09.
piątek

Marii Skłodowskiej-Curie 11, 13, 15

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń EC

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

Harmonogram odczytów podzielników i wodomierzy

Harmonogram WYMIANY podzielników
oraz odczytów podzielników i wodomierzy
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Dwie części, dwie pogody
Odkąd wybudowano w „Bańgowie” 

boisko wielofunkcyjne, w „rozkład jaz-
dy” imprez plenerowych organizowa-
nych w tym osiedlu wpisały się zma-

gania sportowe. I bardzo dobrze, bo to 
kontynuacja idei sprzed lat, „zahiber-
nowanej” niejako na pewien okres, od-
rodzonej wraz z nową inwestycją.

Podczas tegorocznego Pikniku, wzo-
rem ubiegłego roku, imprezę 
podzielono tak, że rywalizacja 
sportowa odbywała się przed 
południem, a część muzycz-
na zaś – popołudniu i wie-
czorem. I trzeba przyznać, je-
śli chodzi o warunki atmosfe-
ryczne – bawiący mieli je: jak 
na zamówienie. Sportowcy – 
nie narzekali na brak słoń-
ca, pełne chmur niebo, bo 
przynajmniej nie było duszno 
i za ciepło – jak podkreślali. 
Mieszkańcom bawiącym się 
z kolei w drugiej części im-
prezy, udało się bezchmurne 
niebo i wieczór z imponującą peeeł-
nią księżyca.

Ponad 40 zwycięzców  
– nożna, 1 – tenis

Od rana na boisko wielofunkcyjnym 
tłoczno było od młodych zawodników 
i zawodniczek oraz ich opiekunów. 
Wszystko dlatego, że miał tam się od-
być turniej piłkarski dla dzieci uczest-
niczących w darmowych zajęciach na 
czterech obiektach sportowych SSM, 
w różnych częściach miasta. Opieku-
nowie – jak było do przewidzenia – nie 
tylko dowieźli swoje pociechy na miej-
sce, ale i mocno później ściskali za 
nich kciuki.

Turniej rozegrano w systemie każ-
dy z każdym – osiedle na osiedle. 
Wzięły w nim udział reprezentacje 
dzieci trenujących w osiedlach: „Bań-
gów”, „Michałkowice”, „Tuwima”, 
„Węzłowiec”, a przy tym z rocznika 
2006 lub młodsze. W sumie ponad 
40 chłopców i dziewcząt. Emocji było 
sporo, a wygrali... 

– Wszyscy rozegrali fajne zawody 
i każdy tutaj został zwycięzcą. Celem 
tego turnieju było to, aby wszyscy spę-
dzili na boisku mniej więcej tyle samo 
czasu, wynieśli jakieś nowe doświad-

czenia w rywalizacji z rówieśnikami 
z innych osiedli. Nie robiliśmy klasyfi-
kacji – pierwsze, drugie, trzecie miej-
sce, ani też kto najwięcej strzelił, czy 
obronił. Nie chcieliśmy, by wkradła się 

tu jakaś niezdrowa rywalizacja, niepo-
trzebna presja ze strony kolegów, ro-
dziców. Liczyła się dobra zabawa – re-
lacjonował Robert Razakowski – tre-
ner i sędzia zawodów.

Jako, że zwyciężyli wszyscy, każ-
dy z uczestników otrzymał w nagrodę 
z rąk Adama Cebuli – przewodniczą-
cego Rady Miasta i członka RO, Da-
nuty Morawiec – kierownik admini-
stracji oraz Mieczysława Hojdy i Le-
ona Pichena z Rady Osiedla „Bań-
gów pamiątkowy medal oraz dyplom 
uczestnictwa. – Dziękujemy za wspa-
niałą zabawę, za Waszą ambicję, chęci 
do gry i za tak liczne przybycie – mówił 
do dzieci usatysfakcjonowany Mieczy-
sław Hojda – przewodniczący Rady 
Osiedla „Bańgów”, na chwilę przed ce-
remonią wręczenia. Upominki za udział 
w tym turnieju dzieci otrzymały rów-
nież już po zakończeniu zawodów – na 
pierwszych powakacyjnych treningach.

Niemniej emocji było w rywaliza-
cji zawodników, którzy wzięli udział 
w otwartym turnieju tenisa ziemnego. 
Pomimo, że chętnych do gry nie zgło-
siło się zbyt wielu, aby ugrać – wygrać 
Puchar Przewodniczącego Rady Mia-
sta, trzeba było nieźle się nabiegać. 
Ustalono bowiem, że mecze rozgrywa-
ne będą w pełnym wymiarze setowym.

W finale zawodów spotkali się Mar-
cin Wawrzon i Damian Skowronek. 
Zwyciężył, po zaciętej, długiej walce 

ten pierwszy, uznawany zresztą przed 
turniejem za faworyta. Okazały puchar 
wręczyli mu Leon Pichen –wiceprze-
wodniczący i Julian Spławski – czło-
nek Rady Osiedla „Bańgów”.

Muzycznie od popołudnia do 
późnego wieczora

Mniej więcej od 1600 rozpoczęła się 
część muzyczna Pikniku Osiedlowego. 
Jak zwykle bywa podczas festynów, 

organizowanych bądź współ-
organizowanych przez SSM, 
na początek estrada nale-
ży do najmłodszych. Tym ra-
zem zaprezentowali się kolej-
no: uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 16 w „Bańgowie” 
(z klasy II) oraz podopiecz-
ni Siemianowickiego Centrum 
Kultury (Zuzanna Krupa, Ju-
lia Muc, Martyna Czernik, 
ćwiczące pod okiem Kata-
rzyny Gojny) oraz Młodzie-
żowego Domu Kultury im. H. 
Jordana (Nadia Jarzembow-
ska, Karolina Kowalska, Ju-

styna Ciesielska, Marzena Andrzej-
czak, Mateusz Wiśniewski, szkolą-
cy się pod kierunkiem Bogumiły Kliś).

Po nich na estradzie pojawił się czę-
sty gość siemianowickich festynów – 
zespół „Romantic”, działający przy 
Domu Kultury „Chemik”, który zapre-
zentował garść najsłynniejszych ballad 
ostatniego półwiecza.

Jedną z gwiazd imprezy było Ślą-
skie Trio Piotra Szefera, a więc ślą-
ska biesiada, bawiące zebranych do-
brze ponad godzinę.

W między czasie, im bliżej było wie-
czora, tym na imprezie pojawiało się 
coraz więcej mieszkańców. A tym sa-
mym znalezienie wolnej ławki czy sto-
lika pod parasolami stawało się coraz 
trudniejsze. Szkoda tylko, że raptem 
garstka aktywnie bawiła się pod samą 
estradą. - Mojego męża musiałam wy-
ciągnąć z domu. Ale przyda mu się tro-
chę powietrza. Szczególnie przyjem-
nie jest, bo przy muzyce. Trzeba ko-
rzystać, jak się dzieje – mówiła An-
na Korczyńska. Zdaniem Marzeny 
Czerwińskiej, bawiących się miesz-
kańców byłoby znacznie więcej, gdy-
by imprezę zorganizować następnym 
razem na przykład w pierwszy week-

A wieczorem przy pełni księżyca... „Volare”

Piknik w „Bańgowie” – udany
W ostatnią sobotę sierpnia, przy kręgu tanecznym i na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Marii Skłodowskiej-

-Curie odbył się tradycyjny Piknik Osiedlowy. Imprezy tutaj zawsze mają swój specyficzny klimat, choćby 
z powodu ogniska, czy też otwartego turnieju tenisowego...
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ciąg dalszy na str. 10

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

Balkony, śmietniki, klatki, chodniki 
Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym dobre warunki atmosferyczne (czasami aż za dobre) sprawiły, że 

można było zrealizować kolejne punkty harmonogramów robót remontowych. Kurczą się plany do wykonania 
na ten rok, kurczą... Administracje coraz więcej uwagi poświęcają za to przygotowaniom do zbliżającego się wiel-
kimi krokami sezonu grzewczego.

end września, gdy już wszyscy bę-
dą na miejscu, po powrocie z urlopów 
lub w czerwcu. – Wrzesień lub czer-
wiec to optymalne terminy na takie im-
prezy. Chociaż w tym czerwcu są za-
zwyczaj Dni Siemianowic i z frekwen-
cją też może być różnie. Organizato-
rzy muszą się nad tym zastanowić. Nie 
mówię oczywiście, że coś źle wyszło, 
bo wspaniale – coś w ogóle dzieje się 
w „Bańgowie”, ale zawsze fajniej, jak 
jest mnóstwo ludzi. Im większe tłumy, 
tym lepsza zabawa. Z drugiej zaś stro-
ny, w sierpniu jest większe prawdopo-
dobieństwo na lepszą pogodę. Też by-
łoby szkoda... Jest to orzech do zgry-
zienia – mówiła.

Frekwencja oczywiście mogła być 
większa, ale i tak było przyzwoicie, 
zwłaszcza, gdy rozpalono tradycyjne, 
wielkie ognisko. Przy muzyce „Vola-

re”, wykonującego największe włoskie 
hity, było naprawdę przyjemnie. „Vola-
re” na estradzie, ognisko i pełnia księ-
życa na bezchmurnym niebie – tak za-
kończył się Piknik Osiedlowy 2015, 
w tym roku pod nazwą „Koniec waka-
cji w Bańgowie”.

Dodajmy, że podczas pikniku, oprócz 
stoisk gastronomicznych – co oczywi-
ste, między innymi zbierano pieniądze 
na 14-letniego Mateusza Papierkow-
skiego, zmagającego się z nowotwo-
rem złośliwym – Chłonniakiem Hodg-
kina.

Organizatorami festynu były Rada 
Osiedla „Bańgów” i osiedlowa admi-
nistracja. Sponsorami: Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa, „Bipro-
-Ecosystem”, „MJ” – Małgorzata Ju-
ranek, Zakład Budowlany „RENBUD”, 
Zakład Ekspertyz – Antoni Kukucz-

ka, „WIMAR” – W. Sklorz, Przedsię-
biorstwo Handlowe „Maxi-Tech” – Ro-
bert Urgacz, Zakład Instalacyjny – Da-
mian Rybarczyk, WWT Polska, Przed-
siębiorstwo Handlowe „Inpuls” – Ja-
nusz Dudek, Zakład Ogólnobudowlany 
– Tomasz Janoszka, Aqua-Sprint Sp. 
z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we „Przyszłość” – Henryk Polak, Przy-
chodnia „Familia”, Roboty Alpinistycz-
ne „Tomet” – Adam Kuźnik, Zakład 
Zieleni „Arcon” – Witold Arciszewski, 
LMML – Michał Lekston, s.c. „Suk-
ces” – Sebastian Kachel, „Gastro-Ser-
wis” Langfort, Usługi sprzątania „Skor-
pion” – Tomasz Wikliński, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Fabud”, Marek Redlic-
ki, Zakład Ochrony Środowiska – R. 
Morawiec, Urząd Miasta w Siemiano-
wicach Śląskich.

 rg

Osiedle „Chemik”
Duże roboty w wieżow-

cu przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 69. Hole 
wszystkich pięter są wła-
śnie przygotowywane pod 
malowanie. W korytarzach 
lokatorskich z kolei, po-
rządkuje się sieci multime-
dialne. Na razie nie wyglą-
da to zbyt dobrze – wiszą-
ce kable, dziury, chaos, 
ale do czasu... Taki obra-
zek – niestety – nie omi-
nie na pewien czas także 
klatki schodowej przy W. 
Wróblewskiego 43. Tam, 
według zapowiedzi admi-
nistracji, niebawem mają 
rozpocząć się prace, pole-
gające na zakładaniu ko-
rytek pod sieci multime-
dialne. A później już malo-
wanie...

Przy innym wieżowcu w tej 
części osiedla – W. Wró-
blewskiego 73, pod koniec 
sierpnia kończono remont 
schodów do klatki, elewa-
cje garaży i wejścia do zsy-
pu. Pomalowano też barier-
ki i poręcze.

Miesiąc temu zakomuni-
kowaliśmy oddanie do użyt-
ku dwóch obudowanych 
stanowisk kontenerowych 
w osiedlu „Chemik” – przy 
Niepodległości 60 oraz 
Walerego Wróblewskiego 
43. Wkrótce remont śmiet-
nika ma rozpocząć się w re-
jonie budynku przy Alfonsa 
Zgrzebnioka 38-40.

Osiedle „Michałkowice”
Już naprawdę niewiele 

brakuje do zakończenia re-
montu klatek schodowych 
przy ulicy Leona Krucz-
kowskiego 4. Oby pomalo-
wane, czyste służyły miesz-
kańcom jak najdłużej w ta-
kim stanie.

Przy Wyzwolenia 6, na 
segmencie „A” tego budyn-
ku od kilku tygodni trwa re-
mont balkonów. Na ten rok 
w planach ujęty został tylko 
jeden segment.

W rejonie budynków przy 
ulicy Stawowej 7 i 11-11A, 
w ostatnich 2-3 miesiącach 
remontowano, że hej. Naj-
pierw wybrukowano chod-
nik w kierunku pawilonów 

usługowo-handlowych i Hali 
Zbornej, później zabudowa-
no pobliski śmietnik, a ostat-
nio wyłożono kostką bruko-
wą kolejny fragment chodni-
ka – przed klatką schodową 
przy Stawowej 7 oraz wy-
konano częściowy remont 
podstawy schodów do tejże 
klatki. Do tego doszły jesz-
cze roboty na sieciach, bie-
gnących pod ziemią, prze-
cinające ulicę. Przez ja-
kiś czas utrudniało to prze-
jazd drogą jednokierunkową 
i parkowanie w tym rejonie 
osiedla. Pod koniec sierpnia 
prace ustały – mieszkańcy 
odetchnęli. Efekty widać...

Administracja zleciła już 
pierwsze przeglądy w po-
mieszczeniach z rozdziela-
czami c.o. – gdzie potrze-
ba wysprzątano, uzupełnio-
no żarówki itp.

Osiedle „Młodych”
W sierpniu domknięto kil-

ka ważnych zadań, w róż-
nych częściach osiedla 
„Młodych”. Jak chociażby 
remont balkonów i malowa-
nie elewacji przy Placu Jó-

zefa Skrzeka i Pawła Wój-
cika 6A, B (od strony jezd-
ni – ulicy Niepodległości), 
wejścia do klatek schodo-
wych przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte 4-12 i zabu-
dowę stanowiska kontene-
rowego przy ul. Niepodle-
głości 26-28. To były jedne 
z ostatnich tak dużych robót 
zaplanowanych w br., co ja-
sno pokazuje, na jakim eta-
pie realizacji tegorocznych 
założeń jest osiedlowa ad-
ministracja.

Kolejne duże roboty zapla-
nowano na początek wrze-
śnia. Wtedy od strony uli-
cy ma się rozpocząć remont 
balkonów przy Bohaterów 
Westerplatte 12.

W ostatnich tygodniach, 
co warto dodać, wymienio-
ne zostały drzwi do klatek 
schodowych przy Alei Mło-
dych 8 i 9. Oby jak najdłu-
żej oparły się dewastacjom.

Osiedle „Centrum”
W ostatnich tygodniach 

w osiedlu „Centrum” udroż-
niono między innymi piony 
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kanalizacyjne w budynkach 
przy ulicy Ryszarda Gan-
sińca 6 i 8 oraz wymienia-
no odcinki pionów wodnych 

– przy Jedności 1B, Po-
wstańców 54C oraz Kole-
jowej 4.

Trwa wymiana ławek. No-
we pojawiły się już w rejonie 
budynków przy ulicy Komu-
ny Paryskiej 13 oraz Kole-
jowej 2. Kolejne postawione 
zostaną przy Michałkowic-
kiej 17-23A.

Dozorcy tymczasem pielę-
gnują osiedlowe klomby. 

Najbliższe większe roboty 
rozpoczną się najprawdopo-
dobniej przy ulicy Jedności, 
gdzie zabudowany zostanie 
śmietnik.

Osiedle im. Juliana 
Tuwima

Przy Leśnej 15 zakończył 
się w sierpniu kolejny etap 
robót związanych z remon-
tem balkonów tego budyn-
ku – gotowa jest strona po-
łudniowa. Dodajmy, że przy 
tym adresie, ale w innym 
zakresie robót, naprawiono 
w ostatnim czasie schody 
wraz ze zjazdem dla wóz-
ków, rowerów oraz poręcze.

Na przełomie lipca i sierp-
nia sporo działo się na i wo-
kół pawilonu usługowo-han-
dlowego przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 5. Malo-
wano elewację, wymienio-
no rury spustowe, stolar-
kę drzwiową. Wokół obiek-
tu wymieniono nawierzchnię 
chodnika, a niedawno rów-
nież i rampy.

Obudowany śmietnik w re-
jonie budynku przy ulicy 
Hermana Wróbla 9 jest ko-
lejnym stanowiskiem kon-
tenerowym, jaki wykonano 
na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu miesięcy w osie-
dlu „Tuwima”. Przeznaczo-
ny jest dla mieszkańców ze 
wspomnianego już adresu 
oraz osób prowadzących 
działalność w pawilonach 

usługowo-handlowych przy 
H. Wróbla 12-14-16.

Z problemem szczurów 
w rejonie ulic Okrężna – 
Leśna administracja bory-

ka się od wiosny. Regular-
nie zleca wykonanie deraty-
zacji zsypów, gdzie niesym-
patyczne gryzonie najczę-
ściej bytują. Mieszkańcy ze 
swojej strony muszą przy-
pilnować, aby odpady wy-
rzucać staranie (w zamknię-
tych workach a nie byle jak!) 
i powstrzymać się od po-
zostawiania resztek jedze-
nia przy śmietnikach, pod 
balkonami czy studzienkach 
ściekowych... To łatwa „sto-
łówka” dla szczurów.

Tymczasem osiedlowi 
konserwatorzy na bieżą-
co, po otrzymanych sygna-
łach od mieszkańców, ko-
lejności zgłoszeń wymienia-
ją uszkodzone odcinki in-
stalacji wodnych w miesz-
kaniach. W ramach przeglą-
dów przed sezonem grzew-
czym, gdzie była taka po-
trzeba, naprawili, bądź za-
bezpieczyli okienka piwnicz-
ne.

Osiedle „Węzłowiec”
Gołym okiem widać, jak 

zmienia się wizerunek 
dwóch jednocześnie do-
cieplanych budynków „Wę-
złowca” – przy Władysława 
Jagiełły 39 i 41. Z kolejnych 
segmentów znikają ruszto-
wania, spod których wyła-
niają się docieplone i poma-
lowane elewacje. Wraz z od-
biorami technicznymi pro-
wadzonych, ale kończących 
się powoli robót, zakończy 
się rozplanowany od 2012 
roku program termomoder-
nizacji budynków tej części 
osiedla. W ciągu czterech 
ostatnich lat docieplonych 
zostało siedem wielokondy-
gnacyjnych budynków (Wł. 
Jagiełły 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37), a jak wspomniano, 
na dwóch ostatnich koniec 
jest bliżej niż dalej. Dorzu-

cając do tego takie punkty, 
jak np. zmodernizowane bo-
isko wielofunkcyjne, nowa 
siłownia na wolnym powie-
trzu czy remont niektórych 

chodników – można śmiało 
stwierdzić: zmieniło się!

W każdym planie robót re-
montowych ujęte są estety-
zacje klatek schodowych – 
muszą, bo eksploatacja ich 
robi z czasem swoje. W te-
gorocznym harmonogramie 
robót założono kapitalny re-
mont klatek między innymi 
przy ulicy Wł. Jagiełły 39 
oraz Grunwaldzkiej 3. Od 
dobrych paru tygodni rów-
nają, malują, kładą płytki...

Zakończył się za to remont 
komór zsypowych przy uli-
cach Wł. Jagiełły 3C oraz 
Grunwaldzkiej 6B. Przy 
okazji docieplenienia budyn-
ku Wł. Jagiełły 39 remon-
towane są też komory zsy-
powe.

Niby drobiazgi, ale... Bez-
pieczeństwo: We wszyst-
kich oknach klatek schodo-
wych budynków przy ulicy 
Wł. Jagiełły 33 i 35 zostały 
zamontowane stalowe balu-
strady ochronne. W sumie 
założono je w 54 oknach. 
Odpoczynek: Trwa wymia-
na starych ławek w osiedlu 
– w kilku miejscach pojawi-
ły bądź pojawią się nowe, 
zielone.

Przy ulicy Wł. Jagiełły 2/
Walerego Wróblewskie-
go 26-32 prowadzone są 
obecnie przez firmę Tauron 
duże roboty na przyłączu 
elektroenergetycznym dla 
pompowni. Według uzyska-
nych informacji, prace ma-
ją zakończyć się pod ko-
niec września. Na razie ru-
ry, góry przerzuconej ziemi, 
dziury...

Osiedle „Bańgów”
Około 70% – tyle już zosta-

ło zrealizowane, jeśli cho-
dzi o roboty termomoderni-
zacyjne na dwóch budyn-
kach osiedla – przy ul. Ma-

rii Skłodowskiej-Curie 35-
45 i 47-59. A więc naprawdę 
całkiem, całkiem. Efekty wi-
doczne gołym okiem. A bę-
dzie jeszcze lepiej.

Przy wspomnianym domu 
przy ulicy M. Skłodowskiej-
-Curie 35-45 nie tylko do-
cieplana jest elewacja, ale 
i remontowane są wejścia 
do klatek. Pod koniec sierp-
nia robiono „przygotówkę” 
pod malowanie i kładzenie 
płytek. W najbliższym cza-
sie przybędzie więc odno-
wionych wejść do klatek 
– wszystko idzie zgodnie 
z planem.

Docieplenia – raz, este-
tyzacje wejść – dwa, insta-
lacje odgromowe – to trzy. 
Na 24 segmentach budyn-
ków osiedla „Bańgów” prze-
prowadzono w ostatnich ty-
godniach przeglądy insta-
lacji odgromowej. Takie ba-
dania stanu technicznego 
wykonuje się obowiązko-
wo, co najmniej raz na pięć 
lat. Kontrole miały miejsce 
między innymi przy: Karo-
la Szymanowskiego 1-9, 
Marii Skłodowskiej-Curie 
1-15, 77-89, Władysława 
Reymonta 14-56.

Konserwatorzy w sierpniu 
naprawili i pomalowali mię-
dzy innymi elementy zaba-
wowe na placu zabaw przy 
ulicy Wł. Reymonta. Admi-
nistracja zleciła im też mon-
taż nowych ławek w niektó-
rych częściach osiedla.

Przybywa nowych miejsc 
do parkowania! Takie par-
kingi powstają przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie na wy-
sokości kręgu tanecznego 
i szkoły. Inwestycja realizo-
wana jest ze środków mia-
sta w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Tak więc nie-
co złagodzony zostanie (na 
co wpływ ma rosnąca z dnia 
na dzień ilość samochodów) 
problem braku dostatecznej 
ilości miejsc parkingowych,.

Rafał Grzywocz

Balkony, śmietniki, klatki, chodniki

ciąg dalszy ze str. 9
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os. „Bańgów”. Nie ładnie?  
– M. Skłodowskiej-Curie 35-45

Osiedle „Chemik”. Hole w wieżowcu przygotowywane są pod malowanie – W. Wróblewskiego 69

 os. „Chemik”. W. Wróblewskiego 69 – na razie tak...

os. „Węzłowiec”. Roboty potrwają do końca września 
– Wł. Jagiełły 2/W. Wróblewskiego 26-32

Osiedle „Chemik”. Dziś wygląda tak, ale za parę 
tygodni... – Alfonsa Zgrzebnioka 38-42 

os. „Chemik”. Najpierw schody, elewacja garaży,  
teraz wejście do zsypu i barierki, poręcze 

– W. Wróblewskiego 73

os. „Węzłowiec”. Odświeżono klatki schodowe  
– Wł. Jagiełły 39
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os. „Młodych”. W środku jeszcze pusty, ale już 
gotowy... – Niepodległości 26-28

os. „Michałkowice”. Przed klatką schodową wyłożono 
nową kostkę brukową – Stawowa 7

os. „Bańgów”. Trwa kompleksowe odnawianie wejść 
do wszystkich klatek schodowych  

– M. Skłodowskiej-Curie 35-45

os. „Michałkowice”. Coraz mniej widocznych 
odrapanych balustrad balkonów – Wyzwolenia 6A

os. „Węzłowiec”. Bliżej końca niż dalej  
– Wł. Jagiełły 41

 os. „Węzłowiec”. Wejścia do klatek  
zdobią teraz płytki – Wł. Jagiełły 39

os. „Tuwima”. Przeprowadzono dezynfekcję zsypów
os. „Młodych”. To efekt finalny wielotygodniowych 
prac renowacyjnych balkonów i elewacji budynku 

 – Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6

Balkony, śmietniki, klatki, chodniki
Czytaj str. 9
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

s-422/11-14

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

s-
32

2/
5-

14

s4
10

-0
2/

15
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

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

Festyn współorganizują:
RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”

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

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa
Stowarzyszenie „NASZ DOM”

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gmina Siemianowice Śląskie

zapraszają na:

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

5  w r z e ś n i a  2 0 1 5  r .
12:00 – Otwarty turniej gry w boule

13:00 – Muzyka mechaniczna 

14:30 – Rozpoczęcie XII Święta Bytkowa

14:35 – Występy Zespołów Artystycznych z siemianowickich 
placówek oświatowych, kulturalnych oraz  
z Domu Kultury „Chemik” i Siemianowickiego 
Centrum Kultury 

16:45 – „ROMANTIC” – zespół wokalno-instrumentalny

18:00 - 19:30 – „DE SILVERS” – zabawa taneczna

18:45 – LAURY BYTKOWA – wręczenie

19:30 – Teresa WERNER z zespołem – recital

21:00 – „ŚLĄSKIE GRANIE” – recital GrzeGorza POLOCZKA
22:00 – Zakończenie XII Święta Bytkowa

XII
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W turnieju piłkarskim grano: każdy z każdym

Medale i dyplomy wręczali m. in. od lewej Leon 
Pichen, Mieczysław Hojda i Adam Cebula

Młodym artystom miejsce na estradzie też się należy

Na ławkach i aktywnie

W akcji zwycięzca turnieju tenisowego 
– Marcin Wawrzon

Śląskie Trio Piotra Szefera wystąpiło w strojach 
regionalnych

Piknik w „Bańgowie” – udany
Czytaj str. 8
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Jana Polaczka 2

Niepodległości 61E

Walerego Wróblewskiego 32

Władysława Reymonta 50-52

Jana Stęślickiego 5

Wojciecha Korfantego 2B

Walerego Wróblewskiego 63E

Karola Świerczewskiego 48A

Zielony Konkurs 2015
Czytaj str. 3
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sana.pl

Nowa Placówka Medyczna w Siemianowicach! 
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować,  że w Siemianowicach Śląskich powstała Nowa 
Placówka Medyczna -  LR sana.pl.  Korzystając  z blisko 20-letniego 
doświadczenia  w  prowadzeniu  działalności  leczniczej  i  rozwiązywaniu 
problemów  pacjenta,  postanowiliśmy  wyjść  naprzeciw  Państwa 
oczekiwaniom. 

Naszym  priorytetem  jest  zapewnianie  mieszkańcom  szerokiego 
dostępu do nowoczesnej medycyny i profesjonalnej opieki, nastawionej na 
rozwiązywanie problemów pacjenta, a nie na wykonywaniu bezosobowych 
procedur  medycznych.  Chcemy budować partnerskie  relacje,  aby pacjent 
mógł do nas zwrócić się o pomoc, a nie po pieczątkę – jak do urzędnika. 

To  miejsce,  które  mamy  nadzieje  Państwo  odwiedzą,  zostało 
stworzone  przez  pacjenta  i  z  myślą  o  pacjencie,  któremu  zapewniamy 
komfort  i  przyjazną atmosferę  w całym procesie  leczenia.  Nasz personel 
pokieruje Państwa w trudnej drodze diagnozowania, wystarczyć zgłosić się 
z  problemem,  czy  dolegliwością  a  pielęgniarka  lub  lekarz  wskaże 
optymalny kierunek diagnostyki i efektownej terapii.

Naszym  celem  jest  tworzenie  nowych  standardów  w  opiece 
medycznej, dlatego też organizujemy Dni Otwarte,  w czasie  których jest 
możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji i badań diagnostycznych. 
Niebawem odbywać się będą warsztaty i szkolenia z zakresu aktywnego 
i zdrowego stylu życia, aby pacjent nie pozostawał sam ze swoją chorobą. 
Nowe  standardy  to  również  bardziej  sprawna  i  profesjonalna  obsługa 
pacjenta.  Kolejki  przed  wejściami  to  relikt  minionych  czasów,  który  
nie powinien już istnieć. Wiele spraw będzie można z nami załatwić on-line 
–  np.  umawianie  wizyt,  zamawianie  recept  czy  sprawdzanie  wyników 
badań. Te rozwiązania zostaną wdrożone w najbliższym czasie.

 Placówka jest w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, 
jak i rodzin z dziećmi - specjalnie dla nich został stworzony pokój w którym 
można  swojego  malucha  nakarmić,  przewinąć  lub  uspokoić.  Posiadamy 
własny  parking,  a  lokalizacja  obok  osiedla  Bańgów  zapewnia  dogodny 
dojazd. Jadąc samochodem w stronę Czeladzi drogą 94 dosłownie widać nas 
z ulicy – wystarczy skręcić w lewo w stronę osiedla. Komunikacją miejską 
można  do  nas  dotrzeć  liniami  27,  42,  43,  96,  196,  222,  664,  665  
i wysiadając na przystanku Bańgów Zachodnia. 

ZAKRES USŁUG:

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- lekarz rodzinny/ pediatra , pielęgniarka, położna

Poradnie specjalistyczne:

immunolog, hematolog, laryngolog, ortopeda, kardiolog, dermatolog, 

ginekologia, szkoła rodzenia i wiele innych

Medycyna estetyczna:

- konsultacje i  zabiegi

W kolejnych wydania przybliżymy nasz zespół, który będzie 

pomagał Państwu w radzeniu sobie ze swoimi dolegliwościami. 

Zapraszamy

Zespół LR sana.pl
s-461/9-15



MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/201518

s-
46

2/
9-

15

                                       

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA
DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

   ANGIELSKI

   FRANCUSKI

   NIEMIECKI

   MATEMATYKA

Siemianowice Śl. Niepodległości 5
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY  cnjunior@interia.eu

ZAJĘCIA

KREATYWNE

DLA NAJMŁODSZYCH

Z TYM KUPONEM -20%*
*jednorazowo we wrześniu

Siemianowice Śl. Niepodległości 20

TELEFON: 607 179 240
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T r a w n i k i ,  t o  n i e  k o s z e  n a  ś m i e c i .
Nie wyrzucaj resztek jedzenia przez okno.  

Nie dokarmiaj ptaków – Fundujesz szczurom stołówkę.

Grają wszyscy
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ciąg dalszy na str. 20

Podzieleni na grupy – młodsi i star-
si, trenują pod okiem wykwalifikowa-
nych trenerów. A ich zadaniem zaś, jest 
dopasowanie poziomu zajęć do grupy, 
pomoc nowo przybyłym w oswojeniu 
się z nowym otoczeniem i poinstruowa-
nie, jak należy pewne ćwiczenia robić 
i oczywiście sprawienie, by dzieci chcia-
ły je wykonywać, dobrze się przy tym 
bawiąc. Z tym zresztą nie ma żadnego 
problemu. – Poziom trenujących z na-
mi dzieci jest rzeczywiście zróżnicowa-
ny. Jak wszędzie – są lepsi i gorsi za-
wodnicy. My dopasowujemy poziom tre-
ningów do najsłabszych. Ci, którzy czu-
ją się na siłach, umieją więcej i chcieli-
by pójść w tym kierunku, muszą przejść 
do klubów piłkarskich, gdzie treningi od-
bywają się częściej niż raz w tygodniu – 
tłumaczy Dariusz Rzeźniczek.

Każdy trening to niejednokrotnie du-
że wyzwania dla tych młodych chłop-
ców i dziewczyn (nie tylko „świeża-
ków”), bo niekiedy są ćwiczenia, przy 
których dopiero za piątym, siódmym, 
dziesiątym podejściem udaje się je 
dobrze wykonać. Są i takie, które wy-
konywaliby jak najczęściej. – Na dzi-
siejszym treningu najtrudniejsze by-
ły strzały z podania na dobieg. Trze-
ba było zdążyć, dobrze uderzyć w pił-
kę i trafić do bramki. W piłce nożnej 
trzeba być szybkim, mieć trochę kiw-
ki i to wyczucie... Ja takie wyczucie 
mam czasami. Ja wolę grać w polu, 

bo w bramce się trochę boję, jak ludzie 
walą „z kapy” – opowiadał po jednym 
z sierpniowych treningów w Michałko-
wicach 10-letni Brajan Sorbjan. 9-letni 
Dawid Woźniak mówi, że tu chcę się 
po prostu nauczyć dobrze grać w pił-
kę. Chciałby grać przynajmniej tak do-
brze jak Filip Starzyński, grający do 
niedawna na pomocy w Ruchu Cho-
rzów, bo podziwia jego umiejętności. 
11-letni Michał z Michałkowic zdra-
dza, że podczas treningów trudność 
sprawia mu prowadzenie piłki lewą no-
gą, bo jest prawonożny. Chwali za to 
atmosferę zajęć. Dawid Wójcik chce 
nauczyć się dobrze wykonywać kar-
ne, chce wykonywać ich jak najwięcej.

Zestaw ćwiczeń na każdym treningu 
to dopiero pierwsza część zajęć. Dru-
ga to zawsze mecze – najbardziej jed-
nak oczekiwane i dostarczające naj-
więcej emocji. – Było 2:1 dla przeciwni-
ków. Co nie wyszło? Powinniśmy grać 
bardziej zespołowo, musimy częściej 
sobie podawać, jak na treningu – od 
nóżki do nóżki. No tym razem nie uda-
ło się. Cieszę się z tych zajęć. To było 
tak, że tata w którymś momencie zapy-
tał mnie, czy nie chciałbym grać w pił-
kę. Zgodziłem się i tata mnie tu zapisał, 
już jakieś 2-3 miesiące temu – zrelacjo-
nował na gorąco 9-letni Daniel Mazur. 
- My też przegraliśmy mecz – 2:0, ale 
w następnym na pewno pójdzie nam 
lepiej – mówi 7-letni Bartek Kałnuk. – 

Nam poszło lepiej, mecze nam się uda-
ły. Ja byłem najlepszy... w wybijaniu na 
aut – żartuje 12-letni Paweł, który o tre-
ningach dowiedział się od brata.

Różnymi ścieżkami...
Informacje, że prowadzone są dar-

mowe treningi piłkarskie roznoszą się 
szybko. Nie tylko za pośrednictwem 
„MS”, ale jak to zwykle bywa: „ten, te-
mu, tamten, tamtemu”. W ten spo-
sób 8-letni Fabian Wolski do trenin-
gów „zaciągnął” dwóch swoich szkol-
nych kolegów. Czasem to przypadek. 
- Byłem na dworze i zobaczyłem, że 
coś się dzieje, że trenują. Poszedłem 
do mamy, by mnie zapisała. I zapisała. 
Staram się chodzić często na trenin-
gi, ale czasem jak zapomnę, to mama 
mi o nich przypomina – zdradza 9-let-
ni Kacper Wichary, uczęszczający na 
zajęcia już ponad miesiąc.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy – wakacje, nie-wakacje. Nie 
kosztują nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedne z zajęć 
i wypisać odpowiednią deklarację, ja-
ką mają przy sobie trenerzy. Nale-
ży pamiętać jednak o sztywno usta-
lonym przedziale wiekowym 7-12 lat 
(funkcjonują dwie grupy podstawowe 
– 7-9 i 10-12 lat oraz dodatkowa +12 
dla tych, którzy wcześniej chodzili na 
te treningi). Od maja treningi odbywa-
ją się na czterech boiskach wielofunk-
cyjnych SSM. Na okres późnojesienny 
i zimowy przeniosą się do sal.

Uwaga: Publikowane od maja ter-
miny zajęć piłkarskich na osiedlowych 
boiskach nie zmieniły się.

Rafał Grzywocz

Grają wszyscy
- U nas dewiza jest taka, że grają, i ci którzy umieją grać w piłkę nożną, i ta-

cy, którzy nie potrafią. Dla nas radość z gry dzieciaków, ich uśmiech, satysfak-
cja jest największą nagrodą – mówi trener Dariusz Rzeźniczek, jeden z prowa-
dzących darmowe treningi piłkarskie na boiskach SSM. Grają więc wszyscy.

Pochmurna i deszczowa pogoda, niestety, pokrzyżo-
wała plany organizatorów imprezy pod hasłem „Pa-

sja, Zawód, Promocja”, zorganizowanej 22 sierpnia na 
Rynku Bytkowskim. Sama idea godna jednak jest uwagi.

- W związku z chęcią stworzenia miejsca, gdzie mogliby 
prezentować swoje prace młodzi uzdolnieni ludzie, dotych-
czas niemający szansy na pokazanie ich szerszemu gronu. 
Chciałbym im to umożliwić, poprzez zorganizowanie wysta-
wy obrazów olejnych w punkcie handlowym przy ulicy Wa-
lerego  Wróblewskiego  65. Promocja tego miejsca miała-
by być powiązana ze spotkaniami z innymi artystami, pasjo-
natami już nie tylko malarstwa – z taką prośbą zwrócił się do 
Zarządu SSM i Rady Osiedla „Chemik” w połowie lipca An-
drzej Swodczyk – jeden z najemców lokali przy Rynku Byt-
kowskim. W swojej prośbie zawarł również w kilku punktach 
propozycję programu imprezy, by nie była to jedynie sztuka. 
Zarząd SSM i RO pozytywnie odniosły się do jego inicjatywy.

Deszcz na niewiele pozwolił
Przez pierwsze godziny po otwarciu wystawę obejrzało kil-

kanaście osób. - Mnie taki pomysł się podoba, mimo że nie 

siedzę w sztuce i się na niej nie znam. Tu pusty lokal, tam pu-
sty lokal – dlaczego nie spróbować pójść właśnie w kierunku 
kulturalnym, a nie głównie w kawiarniano-restauracyjnym?  

Sobota ze sztuką

Idea: otwarta galeria
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Cena producenta  
już od 1950 zł

- pomnik  
w pełni granitowy!

Nagrobki już od 3 zł dziennie!

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

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

Na pewno jest wielu młodych artystów, których obrazy wi-
szą tylko w domu, u znajomych. Jeśli w ogóle wiszą... Dla-
czego nie mieliby się zmieniać, pre-
zentując tu swoje dzieła, pomysły? – 
zauważa Joanna Kopiec, mieszkanka osiedla „Chemik”, 
jedna z pierwszych odwiedzających.

Poza wystawą, istnieje możliwość nabycia obrazów, 
na Rynku Bytkowskim tego popołudnia – z długimi prze-
rwami, spowodowanymi intensywnymi opadami desz-

czu – grała muzyka w wykonaniu zespołu instrumental-
no-wokalnego „Alt”. Pojawiła się też grupa motocykli-
stów ze swoimi Harley’ami. Miał być jacht, ale... nie do-

płynął. Impreza mogła naprawdę się 
rozkręcić, gdyby nie pogoda, która 

zminimalizowała frekwencję. Może następnym razem? 
Póki co galeria obrazów czynna jest w dni robocze od 

900 do 1700, w jednym z lokali użytkowych, położonych przy 
Rynku Bytkowskim.

Rafał Grzywocz

Idea: otwarta galeria

ciąg dalszy ze str. 19
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GEOMETRIA KÓŁ 3D
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00

STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES
JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA 
- pełen zakres; KARDIOLOGIA, echo serca - UKG, holtery; NEUROLOGIA; 
REUMATOLOGIA; CHIRURGIA OGÓLNA i NACZYNIOWA; USG Doppler-Duplex

STOMATOLOGIA - PROTEZY ZĘBOWE

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

MOTORYZACYJNY
oferuje w sprzedaży

części oryginalne Motorcraft
oraz zamienniki.

Ceny promocyjne na części
eksploatacyjne i układy

hamulcowe.

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

AUTO – CZĘŚCI
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Usługi instalacyjne
elektryczne 

wodno-kanalizacyjne
 gazowe

Instalacje 
Awarie

tel. 537 508 635
s-464/9-15
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SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE
W Siemianowicach Śląskich

przyjmuje zapisy wszystkich chętnych na naukę 
gry na instrumentach: fortepian, keyboard, gitara 
(klasyczna, elektryczna, basowa, akustyczna), 

skrzypce, saksofon i piosenkarstwo.
Od 1 września 2015 roku  

informacji udziela Sekretariat Ogniska
od poniedziałku do czwartku 1300÷1730

Siemianowice Śląskie, Plac Skrzeka i Wójcika 4
(Szkoła Podstawowa nr 8)

Tel./fax 32 220-33-70; 502 573 890
www.ognieskomuzyczne.com.pl
Współfinansowane częściowo przez Gminę 

Siemianowice Śląskie

s-155/9-15
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MALOWANIE, tapetowanie, pane-
le, gładzie, 

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

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

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

TELEWIZORY, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel, 

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

MATEMATYKA, fizyka: gimnazjalna, 
średnia, wyższa. Przygotowanie do 
egzaminów,  tel. 661 149 299

OPIEKUNKA dla dzieci, wykwalifikowana, 

szuka pracy od zaraz na terenie 

Siemianowic Śl. i okolic,  tel. 517 825 348 

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

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

KOMPLEKSOWE remonty, 
projektowanie wnętrz, 

tel. 509 297 694, 693 903 100

KOMPLEKSOWE remonty łazienek, 
tel. 514 051 292

ŁAZIENKI – kompleksowe remonty, 
  tel. 514 051 292

A.A. HYDRAULIKA – elektryka, gaz, 
24H, tel. 799 066 346  

JĘZYK niemiecki, korepetycje, 
tłumaczenia,  tel. 604 187 475

ANGIELSKI – korepetycje, lekcje, 
tłumaczenia,  tel. 32 228-72-64  

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

SIEMIANOWICKA szkoła gitary – 
zapisy i informacja,  tel. 501 715 769

REMONTY łazienek, mieszkań, 
tel. 517 165 939

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

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

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

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

NAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel. 603 898 300

ORYGINALNA chemia niemiecka, 
Michałkowicka 28, Siemianowice Śląskie 

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

tel. 606 596 765

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

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, 
remonty łazienek, Junkers, Termet, 
24h    tel. 32 241-99-81, 601 477 527 

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

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

ANIROX kompleksowe remonty, pro-
jektowanie wnętrz,

tel. 509 297 694, 693 903 100

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

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

tel. 604 243 950

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

DO WYNAJĘCIA kawalerka na os. 
Chemik,  tel. 504 056 850

KUPIĘ dom lub mieszkanie, 
tel. 509 954 191

MIESZKANIE lokatorskie 38 m2 
w centrum Siemianowic, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z ubikacją, ogrzewa-
nie, kominek oddam za odstępne, 

tel. 886 721 027

MIESZKANIE własnościowe o pow. 
50 m2 w centrum Siemianowic w blo-
ku. Pilnie sprzedam. Cena do negocja-
cji. Wszystkie pomieszczenia są prze-
stronne, ustawne z oknami. Mieszka-
nie nie wymaga nakładów, 

tel. 693 703 649

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,
 www.mpgkim.com.pl

SPRZEDAM dwupokojowe mieszka-
nie, 51 m2 na 1 piętrze, w dobrym sta-
nie. Michałkowice – Kruczkowskiego,

 tel. 500 136 846

SPRZEDAM kawalerkę 28 m2 na III 
piętrze przy ul. Niepodległości (Che-

mik). Cena 85.000, do negocjacji, 
tel. 604 994 275

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, 48 
m2, II piętro na ulicy Okrężnej, 

tel. 512 070 713

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe, 
pow. 60 m2, piętro 3 z 10, Michałkowi-
ce, ul. Wyzwolenia, po remoncie,

 tel. 692 553 647

SPRZEDAM mieszkanie 49 m2, 
os. Węzłowiec,  tel. 789 342 344

SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we 73 m2, ul. Wróbla 3, 

tel. 605 880 408
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Pyszałek; 8. Płacimy 

go do 20. dnia, każdego miesiąca z gó-
ry; 9. Pewność siebie; 10. Główna tęt-
nica; 11. Posłaniec; 12. Biblia islamu; 
13. Minimalizuj go podczas remontu 
mieszkania; 14. Ukwiecone podłużne 
kwietniki; 16. W nim zdjęcia; 19. Przy-
prawa do ciast i wódek; 20. Roślinność 
na kamieniu; 21. Syn Dedala; 22. Wej-
ście do czołgu; 23. Sposób działania; 
28. Szeroki balkon; 31. Wnęka w mu-
rze; 32. Zarządzana przez prezesa; 
33. Słodka sztabka; 34. Czupryna pie-
truszki; 35. Dobra okazja; 36. Numer 
w banku; 37. Mebel grający.

PIONOWO: 1. Z klasami i pracownia-
mi; 2. Zapalenie migdałków; 3. Gra kró-
lewska; 4. Wielka beczka; 5. Kolizja na 
drodze; 6. Brzdąc; 7. List bezimienny, 
na który nasza redakcja nie udziela od-
powiedzi; 14. Obiektywność; 15. Śląski 
Gospodarczy i Samorządowy dla SSM, 
o czym pisaliśmy w „Mojej Spółdziel-
ni”; 17. Obszycie; 18. Niejedna przy-
jęta na Walnym; 24. Agencja Opłat 
przyjmująca od nas opłaty czynszo-
we; 25. Czynsz i inne należności wpła-
cane do kasy; 26. Ziółko; 27. Figielek; 
28. Sproszkowany tytoń; 29. Wprawa 
nabyta z czasem; 30. Nestor.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 22 września br. na adres: 
SSM, ul. Bohaterów Westerplat-
te 20 z dopiskiem: Redakcja „Mo-
ja Spółdzielnia” – Krzyżówka nr 
9/2015. lub adres poczty elektronicz-
nej redakcji „MS”: ssm@poczta.fm 
z obowiązkową informacją w temacie 
wiadomości: Krzyżówka nr 09/2015.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 08/2015 z hasłem: Letni wypoczy-
nek otrzymują: Monika BODERA, ul. 
Boh. Westerplatte 10; Elżbieta GAN-
SINIEC, zam. ul. Wojciecha Korfante-
go 10C; Barbara BROL, zam. ul. Wła-
dysława Reymonta 24.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 

nagród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy, przedstawiciele władz sa-
morządowych, pracownicy SSM i re-
dakcja „MS

J K L
Do proboszcza pewnej parafii przy-

szli wierni i pytali czy nie można by 
wspólnie pomodlić się o deszcz. Pro-
boszcz odparł, że można i ustalono 
termin. W określonym dniu i godzinie 

przyszło mnóstwo ludzi. Proboszcz, ku 
ich zdumieniu stwierdził na początek:

- Wy nie wierzycie, że będzie padał 
deszcz...

- Wierzymy – padła odpowiedź zgod-
nym chórem.

- Nie wierzycie...
- Wierzymy.
- Mówię wam, że nie wierzycie, że 

będzie deszcz..

- Wierzymy...
I tak kilka jeszcze razy. W końcu je-

den z bardziej śmiałych zapytał:
- Dlaczego proboszcz tak mówi?
- ...Bo przyszliście bez parasoli... 

J K L
Podchodzi blondynka do kiosku:
- Poproszę bilet za złotówkę.
- Proszę bardzo.
- Ile płacę?

KANTOR  
WYMIANY WALUT  

„EXITO”
ul. Walerego Wróblewskiego 67

41-106 Siemianowice Śl.

www.kantor.siemianowice.com
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- z buraków i papryki – 4 kg buraków 
ugotować i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach, 1/2 kg papryki i 2 duże cebule 
pokroić w kostkę, dodać: 2 czubate łyż-
ki cukru, 1 łyżkę soli i szklankę octu win-
nego. Całość gotować przez ok. 10 mi-
nut. Gorące wkładać do słoików.

Wspomnienie lata  
w słoikach Nie tylko sałatki

- pomidorowa – 6 kg pomidorów, 
10 dużych cebul, 2 małe szklanki cukru, 
4 łyżki soli, 10 goździków, 20 ziaren pie-
przu, 2 łyżeczki cynamonu, trochę gał-

ki muszkatołowej, imbiru, łyżkę lub wię-
cej octu – najlepiej winnego, łyżka słod-
kiej papryki. Pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki, pokroić na części, cebule pokroić 
na ćwiartki, wszystkie składniki wrzucić 
do dużego garnka. Gotować na wolnym 
ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż 
do odparowania ok. 1/4 do 1/2 objętości 
przetworu. Gorące przekładać do wypa-
rzonych słoiczków i schować pod koc.

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

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

- gruszki w occie (składniki na 5 sło-
jów o poj. 0,5 litra) – 5 gruszek konfe-
rencja, 200 g cukru, 2 sparzone cytryny, 
200 g borówek, 250 ml octu winnego, 
garść ziaren pieprzu (najlepiej zielone-
go), 0,5 l wody. Gruszki umyć, osuszyć, 
pokroić w ósemki i usunąć gniazda na-
sienne. Cytryny obrać, wycisnąć sok 
i obficie skropić gruszki. Ocet wymie-
szać z wodą, cukrem – zagotować. Bo-
rówki przebrać, umyć. Gruszki włożyć 
do wyparzonych słojów, zalać gorącą 
marynatą. Dodać kawałki skórki z cytry-
ny, porcję borówek i pieprzu. Zamknąć, 
ustawić do góry dnem, na ok. 30 minut.

Byki z natury nie 
są zazdrosne. Zajęte 
swoją rodziną, wła-
snymi sprawami nie 

mają czasu ani ochoty na interesowa-
nie się problemami innych ludzi. Jeżeli 
już chciałbyś komuś dorównać, a to nie 
bardzo Ci wychodzi, to raczej wynik ja-
kichś problemów zawodowych.

Raczej nie masz 
skłonności do za-
zdroszczenia lu-
dziom ze swojego 

otoczenia. Jeśli imponują Ci czyjeś suk-
cesy, dążysz do tego, aby tej osobie do-
równać. Nie lubisz natomiast tych, któ-
rzy Ci zazdroszczą i jeśli to zauważysz 
– odsuwasz się od takiego człowieka.

Jeśli urodziłeś/
aś się pod tym zna-
kiem zodiaku, to je-
steś osobą raczej za-

patrzoną w siebie, trochę egoistyczną. 
Trudno Ci przyznać się przed samym 
sobą, że popełniłeś/aś błąd czy źle oce-
niłeś/aś sytuację. Jeśli ktoś inny to po-
trafi, jesteś o jego sukcesy zazdrosny.

Osoby spod tego 
znaku zodiaku nie są 
zbytnio zazdrosne, 
chociaż nie lubią jak 

ktoś prześciga, przebija ich w osiągnię-
ciach. Osiągnięcia innych nie są powo-
dem ich złego samopoczucia. Kobiety 
bywają zazdrosne o swoich mężczyzn, 
czasem zupełnie bezpodstawnie.

Lew, który wszystko 
chciałby robić najlepiej 
i uważa, że tak wła-
śnie jest, nie lubi, gdy 

sukcesy innych przesłaniają jego wła-
sne. Może trochę bezwiednie, ale za-
zwyczaj odsuwa się od takiego czło-
wieka, najchętniej przebywając w krę-
gu ludzi w niego „wpatrzonych”.

Z Wagami róż-
nie to bywa. Panie 
nie lubią kobiet ład-
niejszych od siebie 

i lepiej ubranych. Podobnie panowie 
spod tego znaku – potrafią zazdrościć 
mężczyznom urody, a zwłaszcza po-
wodzenia wśród kobiet.

Wiele osób spod 
tego znaku posia-
da wadę zazdrości. 
Uważają, często myl-
nie, że to im należa-

ła się nagroda, czy wyróżnienie, a tyl-
ko intrygi spowodowały, że ich ta przy-
jemność ominęła.

Strzelec, jeśli już 
czegoś komuś za-
zdrości, to pracy połą-
czonej z możliwością 
podróżowania. Jeśli 

byłoby to tylko możliwe, ciągle byłby 
gdzieś daleko od miejsca zamieszkania.

Nie zazdrości in-
nym i nie lubi jak za-
zdroszczą jemu. Uni-
ka więc chwalenia 

się, opowiadania o swoich prawdzi-
wych czy wyimaginowanych sukce-
sach, przygodach.

Jeśli udało Ci się 
sporo w życiu osią-
gnąć, rzadko się tym 
chwalisz, by nie wy-

wołać zazdrości u innych ludzi. Je-
żeli nie wiedzie Ci się zbyt dobrze, 
to również to starasz się ukryć. Nie 
lubisz, jak ktoś interesuje się Two-
im życiem.

Ryby nie są zbyt za-
zdrosne. Dążą do te-
go jednak, by tak żyć 
i pracować, aby nie 

dać się „wyprzedzić” otoczeniu. Lu-
dzie spod tego znaku są życzliwi in-
nym i starają się im pomagać, jeśli to 
tylko możliwe. 

Osoby spod znaku 
Panny nie są z na-
tury zazdrośni, ma-
jąc trochę kompleksu 

niższości uważają, że i tak nie dorów-
nają lepszym od siebie. Jeżeli jednak 
są przekonane, że coś robią dobrze, 
trudno im wytłumaczyć, że się mylą.

Czy jesteś 
zazdrosny?
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Terminy zajęć zespołów 
i kółek zainteresowań 

w Domu Kultury „Chemik”
DLA KAŻDEGO: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

PONIEDZIAŁEK
Ognisko muzyczne ....................................... 13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ..................... 16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 .................. 18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego ........................ 18.30 – 20.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

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

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

CZWARTEK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
NIEDZIELA

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

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

SPRZEDAM słoneczną kawalerkę 
30 m2 po kapitalnym remoncie, pię-
tro 3/3, c.o., niski czynsz, Siemianowi-
ce Śl., Al. Sportowców,  tel. 730 668 396

SPRZEDAM umeblowaną kawalerkę 
na ul. Pocztowej, 28 m2, 3 p., 

tel. 663 660 923

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

ZAMIENIĘ kawalerkę na III piętrze 
przy ul. Niepodległości (Chemik), niski 
czynsz, na większe. Spłacę zadłuże-
nie lub dam odstępne, 

tel. 604 994 275

ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielcze 3 
pokoje na 2 mniejsze, może być z do-
płatą,  tel. 725 989 827

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

SPRZEDAM ogródek działkowy  
P.O.D. „Laura” o pow. 368 m2, muro-
wana altana, duży taras, woda, prąd, 
cena do uzgodnienia,  tel. 608 255 809

SPRZEDAM dom drewniany w gó-
rach, „stara poczta” w Ujsołach k./Raj-
czy,  tel. 504 803 326

SPRZEDAM działki rekreacyjne w Pił-
ce k. Koszęcina,  tel. 667 722 766

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

A.KUPIĘ każdy samochód, 
tel. 660 476 276

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

A. KUPIĘ samochód,  tel. 509 954 191

Wszędzie, tylko nie w (o)środku
Półkolonie z Domem Kultury „Chemik” 

nie należą do tych typu: stacjonarne. 
Jak zwykle, trudno było dzieci „trafić” na 
miejscu. Przeważnie widać je w terenie. 
Jak nie na placu zabaw, basenie, to na 
wycieczce gdzieś po mieście, okolicy al-
bo autokarowej. Chyba, że pogoda była 
„byle jaka” lub „atrakcję dnia” miały jesz-
cze przed lub już za sobą...

My trafiliśmy akurat na moment, kie-
dy wraz ze swoimi wychowawcami - 
w jeden z sierpniowych dni - oglądały 
największe atrakcje Śląskiego Ogrodu 

Zoologicznego. Niektórzy z półkoloni-
stów podzielili się swoimi wrażeniami:

- W ZOO jestem chyba po raz dziesią-
ty, ale zawsze jest fajnie. W ogóle lubię 
jak chodzimy tak grupowo. Na razie z te-
go, co dziś widzieliśmy, to najlepsze by-
ły tygrysy i jelenie. Poza tym bardzo lu-
bię, jak chodzimy na basen albo mamy 
jakieś bale. Z półkolonii zapamiętam faj-
nych wychowawców i te miejsca, po któ-
rych spacerujemy – relacjonował 11-letni 
Filip Józefowski z osiedla „Węzłowiec”.

- 11-letni Mateusz Wasiak z osiedla 
„Chemik” podkreślał z kolei: - Ja tu na 

pewno wrócę. Nie, nie do ZOO – na 
półkolonie!

- Kupiłem sobie w ZOO taką pa-
miątkę – słonia, magnes na lodówkę. 
W ogóle to chciałabym zobaczyć sło-
nia, bo jest duży. Chciałabym też zo-
baczyć hipopotama. Dlaczego? No, 
bo też duży. I jeszcze takiego choć-
by chomika morskiego. Wiem, że on 
tu gdzieś jest – wyliczał z kolei 8-letni 
Piotrek Murcha z „Centrum”.

- A ja czekam na żyrafy – dopowiadał 
7-letni Kamil Stachoń.

- Na półkoloniach jestem dosyć krót-
ko, ale już fajnie się pobawiliśmy. Dzi-
siaj w ZOO kupiłam sobie na pamiątkę 
słonia, bo lubię słonie. Chciałabym zo-
baczyć też żyrafę, bo nigdy nie widzia-
łam. Wcześniej byliśmy też na base-

Chyba warto było!
Letnie półkolonie, organizowane przez Dom Kultury „Chemik” zakończone, 

 ale utrwalonych w głowach małych uczestników wspomnień – kadrów 
z wycieczek, konkursów, zabaw pozostało z pewnością jeszcze wiele. Na ty-
godnie, miesiące, może lata? Żałowano tylko tego, że były krótsze niż zwykle...

ciąg dalszy na str. 26
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nie, a potem w barze, bo padało. Po-
doba mi się tu, bo wciąż zwiedzamy. 
Miałam tu taką przygodę, że zgubiłam 
gdzieś pierścionki i musiałam ich szu-
kać. Myślałam już, że mama mnie za 
to skrzyczy, bo te pierścionki to jej by-
ły..., ale w końcu się odnalazły. Uff... – 
opowiadała z emocjami 9-letnia Wik-
toria Bryk z Michałkowic.

Dla 6-letniej Dalii wizyta w ZOO była 
wielkim przeżyciem, bo była tam po raz 
pierwszy. - Chciałabym zobaczyć mał-
py, słonie i żyrafy. Póki co widzieliśmy, 
jak na razie strusia i tygrysy. Superrr. 

- Cieszę się, że jesteśmy w ZOO 
i już cieszę się na kolejne wycieczki, 
na przykład do Koszęcina – zacierała 
ręce 10-letnia Karolina Trela z osie-
dla „Bańgów”.

- Ja tu na półkolonie na pewno wró-
cę w przyszłym roku. Dużo się dzie-
je. Teraz jesteśmy w ZOO – widzieli-
śmy niedźwiedzie, tygrysy, chyba zo-
baczymy gepardy, szympansy. Cho-
dzimy na baseny, jeździmy nad jezio-
ro, pływamy. Naprawdę fajnie spędza-
my czas. Wrócę – zapewniała 9,5-let-
nia Ala Kotkiewicz z „Tuwima”.

W sierpniu półkoloniści odwiedzili parę 
miejsc, skąd przywieźli nie tylko mate-
rialne pamiątki... – Jednego dnia byliśmy 
w Brennej i Górkach Małych, konkret-
nie, najpierw nad rzeką Brennicą, póź-
niej w „Chlebowej Chacie”, gdzie dzieci 
dowiedziały się między innymi tego, jak 
kiedyś wyglądało życie zwykłych ludzi, 
jak pieczono chleb i wyrabiano masło 
czy twaróg 100 lat temu. Robiły i koszto-
wały podpłomyków. Innym razem poje-
chaliśmy do Koszęcina – zespołu pała-
cowo-parkowego i siedziby Zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk”, gdzie półkoloniści 
zobaczyli z bliska prawdziwe stroje ar-
tystów oraz instrumenty. Odwiedziliśmy 
również pałac w Pławniowicach i nasze 
siemianowickie atrakcje: Muzeum Miej-
skie, Park Tradycji i basen „Pszczel-
nik” – wyliczał niektóre punkty progra-
mu Jacek Wolnarek, jeden z opieku-
nów. – Dzieci najchętniej spędzały czas 
nad wodą, bo były upały. Fascynowały 
je wnętrza pałaców, zamków, szczegól-
nie tam, gdzie mogły dotknąć ekspona-
tów z dawnych epok – dodał.

Potrzebne, szkoda, że krótsze
Letnimi półkoloniami żyli nie tylko ich 

uczestnicy, ale też opiekunowie – to 
oczywiste. Poproszeni przez nas wy-
rywkowo o opinie, odpowiadali:

- Takie półkolonie są potrzebne. 
Dzieci są bardzo zadowolone, to wi-
dać. Szkoda tylko, że nie są one do 

końca wakacji, bo teraz nie wiemy co 
z naszymi pociechami przez ten czas 
zrobić. Myślę, że wnuk wyniósł stąd 

już dużo znajomości. Co ewentualnie 
można by tu poprawić: Latem powin-
no być jeszcze więcej wyjść na basen. 
Dzieci to uwielbiają. I zwiedzania cie-
kawych miejsc, takich, by się nie po-
wtarzały... – powiedział Jerzy Hame-
la, dziadek Mateusza.

- Oceniamy półkolonie bardzo pozy-
tywnie. Dzieciom się podoba, mają su-
per opiekunów, potrafiących świetnie 
sobie z nimi poradzić. Plus tu również 
taki, że nie jest to kosztowna „impreza”. 
Większość rodziców na półkolonie stać. 
Ważne, że dzieci potrafią się w grupie 
odnaleźć. Na pewno coś z tego pobytu 
wyniosą. Trochę samodzielności, trochę 
też z historii Śląska. Taka wiedza zdo-
byta na wycieczkach na pewno prędzej 
zostanie w głowie, aniżeli ta czerpana 
z książek. Gdybyśmy miały wskazać na 
coś, co można by poprawić, zmienić – 
może dałoby się wprowadzić ciepły po-
siłek, picie. Warto by się nad tym zasta-
nowić, przedyskutować? – mówiły An-
na Stachoń i Łucja Kurzak.

- Dlaczego nie pełne dwa miesiące? 
Co my będziemy robić bez półkolonii? 
Mojej córce Zuzi bardzo się tutaj podo-
ba, jest zadowolona, po prostu lubi tu 
chodzić. Niektórym trudno jest poukła-
dać swój kalendarz tak, by można za-
jąć się dzieckiem przez cały tydzień, 
dwa. Nie ma tyle urlopu, dlatego takie 
półkolonie przez całe 2 miesiące były-
by jak znalazł – oceniała Magdalena 
Maciaszek-Staszkiewicz. 

Kwestię skrócenia półkolonii wyja-
śniał Zbigniew Krupski – kierownik DK 
„Chemik”: – Trudno nam było znaleźć na 
ostatni tydzień wakacji wychowawców 
na pełne etaty. Mamy zasadę, że przyj-
mujemy do pracy studentów po ukoń-
czonym kursie i z nabytym już gdzieś 
doświadczeniem, na przykład w harcer-
stwie. Kwestia wychowawców to jedno. 
Oczywiście bardzo dziękujemy Urzędo-
wi Miasta za dotację naszych półkolonii. 
Dzięki niej mogliśmy w tym roku zorga-
nizować 7 wycieczek. Nie ukrywam jed-
nak, że aby zapełnić program przez peł-
ne dwa miesiące wakacji potrzeba jesz-
cze większej dotacji. Tym bardziej, że 
półkolonie w „Chemiku” to jedna z nie-
licznych takich zorganizowanych form 
spędzania wolnego czasu przez dzie-
ci w naszym mieście, a chętnych do 
uczestnictwa, zwłaszcza w lipcu jest na-
prawdę sporo. I co ważne, uczestniczy 

w niej zazwyczaj około połowa dzieci, 
niemieszkających w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mama Zuzi zwróciła również uwagę 
na szeroko dyskutowaną przez ostat-
nie naście miesięcy kwestię sześciolat-
ków w szkołach. Regulamin uczestnictwa 
półkolonii mówi bowiem, że uczestnika-
mi zajęć mogą być dzieci, które ukończy-
ły co najmniej pierwszą klasę szkoły pod-
stawowej. Nie wszystkie 6-latki po ukoń-
czeniu pierwszej klasy będą jeszcze na 
tyle samodzielne, aby w pełni uczestni-
czyć w zajęciach na półkoloniach. A dla 
rodziców, taka zorganizowana forma spę-
dzania czasu wolnego, przy natłoku pra-
cy lub systemie godzin pracy 7.00-9.00 
do 14.00-16.00, bywa niekiedy jedynym 
ratunkiem. – Może dałoby radę zatrud-
nić animatora, który by poświęcił więcej 
uwagi tym młodszym dzieciom? – mówi-
ła Magdalena Maciaszek-Staszkiewicz.

Podsumowanie
Przez półkolonie, w ciągu kilku ty-

godni trwania wakacji, przewinęło się 
w sumie 125 dzieci, z różnych części 
Siemianowic Śląskich, niekiedy i spo-
za miasta – najczęściej odpoczywają-
ce u swoich dziadków. Najwięcej dzie-
ciaków mieściło się w przedziale wie-
kowym 8-10 lat. – Większość dzieci 
była samodzielna, nie sprawiała żad-
nych kłopotów wychowawczych. Wraz 
z początkiem każdego tygodnia, tłuma-
czyliśmy, powtarzaliśmy zasady bez-
pieczeństwa na półkoloniach: jak za-
chowywać się na drodze, basenie czy 
w instytucjach kulturalnych. Było rów-
nież spotkanie z policjantem – wyliczał 
Jacek Wolnarek, wychowawca. Zbi-
gniew Krupski – kierownik DK „Che-
mik” dodawał, że do uatrakcyjnienia 
programu tegorocznych półkolonii przy-
czyniły się: KS „Siemion” – plus za za-
jęcia sportowe, Pływalnia Miejska, któ-
ra udostępniła bezpłatnie swój basen, 
niejako w zastępstwie remontowanych 
basenów, z których półkoloniści zwykle 
korzystali oraz Siemianowickie Cen-
trum Kultury, pod egidą którego funk-
cjonuje Park Tradycji, gdzie wyświetla-
ne były filmy fabularne dla dzieci.

Na zakończenie półkolonii odbył się 
tradycyjny bal. Dyplomy i słodkości, 
oprócz wychowawców, wręczali tak-
że Jan Dudek – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej oraz członkowie Zarzą-
du SSM.

Letnie półkolonie zakończone. Zanim 
się obejrzymy, a już trzeba będzie myśleć 
o przyszłorocznych feriach zimowych... 
Czy z „Chemikiem”?

 Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 25

Chyba warto…
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W upały tylko nad wodę!

W ZOO  Na zaporze wodnej w Wiśle było wspaniale

Stroje zespołu „Śląsk” w pałacu w Koszęcinie Ostatni dzień półkolonii. Radość czy smutek?

W „Chlebowej chacie” w Górkach Małych – od ziarenka do bochenka...
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

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

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

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

Obawiasz się zawału, wylewu 
lub zwykłego upadku?

Jeden przycisk, 
który może uratować  ŻYCIE!

Po więcej informacji zadzwoń
666 721 844

Wychodząc z domu zostawiasz 
starszych rodziców/dziadków?

W Niemczech posiada go już
 prawie każda starsza osoba.

s463/9-15

Jeszcze nie oszczędzaj!!!
Lato dobiega końca. Za kilka, 

może kilkanaście dni, rozpocznie 
się nowy sezon grzewczy. Przypo-
minamy o sprawdzeniu, czy zawo-
ry termostatyczne na naszych grzej-
nikach są odkręcone na maksimum. 
Podczas przerwy w sezonie grzew-
czym wykonywane są dziesiątki prac 
konserwacyjno-remontowych sie-
ci i instalacji centralnego ogrzewa-

nia. O konieczności ich przeprowa-
dzenia zbędne jest pisanie. Roboty 
te wymagają czasami spuszczenia 
czynnika grzewczego, co w kon-
sekwencji przy powtórnym napeł-
nianiu może spowodować zakłó-
cenia (np. zapowietrzenie instalacji) 
w dostawie ciepła. Otwarty na mak-
simum zawór znacząco eliminuje to 
zagrożenie.


