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Głosujemy do 18 września

Śmieci droższe, bo...

Skutki kolejnej wichury

Szkoda, że tak krótko

Sezon 
grzewczy 
tuż, tuż

Pogoda dopisała... 
publiczność też

Grali ci, zagrali i tamci...
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ciąg dalszy na str. 5

Pracownik poszukiwany
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika do księgowości z pełną znajomością prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@ssm.siemianowice.pl lub 

składać bezpośrednio w siedzibie SSM przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Siemianowicach Śl., pokój 20.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Kilkadziesiąt nowych nazwisk
Było dokładnie tak, jak przypuszczano. W wakacje na darmowe treningi piłkarskie, organizowane na boiskach 

spółdzielczych zapisano kolejną, solidną grupę dzieci. Obaj trenerzy przyjęli w sumie kilkadziesiąt podpisa-
nych przez opiekunów deklaracji uczestnictwa.

Zanosi się na to, że znaczna część 
dzieci, które dołączyły do poszczegól-
nych grup w wakacje, zostanie na dłu-
żej. Niektórzy z kolei, pojawią się pew-

nie dopiero podczas przyszłorocznych 
wakacji albo już w ogóle.

Tak ćwiczą
W młodszej grupie trenerzy skupia-

ją się głównie na tym, aby każdy 
z uczestników miał piłkę i robił ćwicze-
nia „we własnym zakresie” – na miarę 
swoich możliwości. Stąd elementy ta-
kie jak: prowadzenie piłki przy nodze, 
przyjęcie, bieg z piłką ze zmianą kie-
runku itp. Przede wszystkim też chodzi 
o pracę nad ogólnie pojętą koordyna-
cję ruchową. Tu przydają się drabinka 
szkoleniowa czy znaczniki.

W starszej grupie trenerzy również 
skupiają się na tych elementach, ale 

wzbogacają każdy trening o kolejne, 
nieco trudniejsze, choć dalej podsta-
wowe elementy piłkarskie: strzał, do-
kładność podań, główki, stałe frag-

menty gry. Nie ma treningu, aby nie 
było sparingów na koniec zajęć.

Grupa 12+ a doszkalanie
Od 2013 roku, od kiedy organizowa-

ne są przez SSM treningi, przewinęło 
się przez nie już blisko 400 dzieci (!). 
A tyle mniej więcej współcześnie za-
wiera niejedna szkoła w Polsce. Wie-
le dzieci, które zaczynały swoją  przy-
godę tutaj kilka lat temu, dziś ma wię-
cej niż dwanaście lat. I dla nich też 
– zresztą naprzeciw ich oczekiwa-
niom i prośbom - skierowane są zaję-
cia sformułowane jako „Grupa 12+”. – 
W zasadzie  te zajęcia  to  tylko sparin-
gi. Chłopacy chcą sobie po prostu po-

grać według właściwych zasad piłkar-
skich,  pod  okiem  sędziego  –  trenera, 
profesjonalnie. Do tej grupy mogą do-
łączyć ci, którzy wcześniej brali udział 

w zajęciach w grupach 7-9  i 10-12  lat. 
To  podstawowy  warunek  – tłumaczy 
Dariusz Rzeźniczek.

Najświeższym, bo tegorocznym po-
mysłem, jaki wdrożono są „Dodatkowe 
zajęcia doszkalające”. – Przychodzić 
mogą  na  nie  dzieciaki,  które  niezbyt 
dobrze radzą sobie na treningach.. Do 
tej  grupy  zaczynają dołączać  również 
dzieci, nie mające jeszcze 7 lat. Opie-
kunowie niektórych sześciolatków de-
cydują  się  posłać  je  na  tę  grupę,  że-
by niejako przygotować ich do „właści-
wych”  zajęć  -  w grupie  z przedziałem 
wiekowym  7-9  lat.  Takie  ogranie  po-
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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
AndRZej ChyLińSki, ZBiGnieW jAROSZ*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
3. października 2016 r. od 16.30 do 17.30

nA SWÓj dyŻUR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00

Z kolei 7. listopada 2016 r. dyżurować będą Barbara Henel, Mieczysław Hojda
*skład osobowy może ulec zmianie 

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00; 
wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im j. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Pracownik poszukiwany

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje 

pracownika do księgowości z pełną znajomością 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. CV i list motywacyjny 

prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@

ssm.siemianowice.pl lub składać bezpośrednio 

w siedzibie SSM przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 

w Siemianowicach Śl., pokój 20.



4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2016

Termin Budynek, adres

harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

19. 09.
poniedziałek

Władysława Reymonta 38,
Karola Szymanowskiego 2

20. 09.
wtorek

Władysława Reymonta 40, 42, 44

21. 09.
środa

Władysława Reymonta 46, 48, 50

22. 09.
czwartek

Władysława Reymonta 52, 54, 56

23. 09.
piątek

Karola Szymanowskiego 4, 6, 8

26. 09.
poniedziałek

Karola Szymanowskiego 10, 12, 14

harmonogram odczytu wodomierzy 
i podzielników kosztów ogrzewania

19. 09.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 55, 55a, 57, 59;
Grunwaldzka 5a, b, c, d;

Władysława Reymonta 2, 4, 6, 8;
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3;

Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

20. 09.
wtorek

niepodległości 57a, b, c;
niepodległości 61d; e, f;
Grunwaldzka 5e, f, 6c;

Władysława Reymonta 10, 12;
Marii Skłodowskiej-Curie 5, 7, 11, 21, 25, 

27, 31, 33

21. 09.
środa

niepodległości 59b, c, d; 63a, b, c;
Grunwaldzka 4b, 6a, b;

Władysława Reymonta 26, 28;
M. Skłodowskiej-Curie 9, 13, 15, 39, 43, 

45, 47, 49

22. 09.
czwartek

niepodległości 61a, b, c, g, h;
Grunwaldzka 4a, c, d;

Władysława Reymonta 24, 30, 32, 34, 36;
Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 23, 35, 37

23. 09.
piątek

Leśna 7;
niepodległości 57d, 59a;

W. Wróblewskiego 26a, b, c, 30a, b, 32;
Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22;
Marii Skłodowskiej-Curie 51, 53, 57, 59

Termin Budynek, adres

26. 09.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 28a, b;
Władysława jagiełły 2

17. 10.
poniedziałek

komuny Paryskiej 1;
Powstańców 54c;
Stawowa 11, 11a;

Władysława jagiełły 7c, d;
Walerego Wróblewskiego 69

18. 10.
wtorek

komuny Paryskiej 3;
Powstańców 54b;
Wyzwolenia 6a, b;

Władysława jagiełły 3a, b; 7a, b;
Walerego Wróblewskiego 71

19. 10.
środa

komuny Paryskiej 5;
Powstańców 54a;
Wyzwolenia 8a, b;

Władysława jagiełły 3c, d;
Walerego Wróblewskiego 73

20. 10.
czwartek

komuny Paryskiej 6b, c; 13a, b;
Emilii Plater 21a, b;

Stawowa 5;
Wyzwolenia 8c, 10a;

Władysława jagiełły 9a, b, c;
Grunwaldzka 3a, b, c; 7a, b; 9a, b; 16a, b, c

21. 10.
piątek

Powstańców 46a;
Stawowa 6, 7;

Wyzwolenia 10b;
Władysława jagiełły 1a, b, c; 11a, b;

Grunwaldzka 3d, e, f

22. 10.
sobota

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

14. 11.
poniedziałek

Jana N. Stęlickiego 1-2; ZhP 1-6;
Wojciecha korfantego 1a, b;

Ryszarda Gansińca 2, 4;
Spokojna 1

16. 11.
środa

Jana N. Stęlickiego 5-6;
Franciszka Zubrzyckiego 3;
Bohaterów Westerplatte 4;

Al. Młodych 3-4, 12-13;
Wojciecha korfantego 2b, 4a;

Ryszarda Gansińca 8, 9;
Spokojna 3b

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem 
rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

jeden TeRMin OdCZyTU POdSTAWOWy  
ORAZ jeden dOdATkOWy.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane.  Biuro Rozliczeń eC
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ciąg dalszy ze str. 2

Termin Budynek, adres

15. 11.
wtorek

Jana N. Stęlickiego 3-4;
Franciszka Zubrzyckiego 1-2;

Al. Młodych 1-2, 10-11;
Wojciecha korfantego 1c, 2a;

Ryszarda Gansińca 6, 7;
Spokojna 3a

17. 11.
czwartek

Szarych Szeregów 1-2;
Bohaterów Westerplatte 6, 8;

Al. Młodych 5-6, 14-15;
Wojciecha korfantego 2c, 4b;

Ryszarda Gansińca 10, 11;
Spokojna 3c

18. 11.
piątek

Szarych Szeregów 3-4;
Bohaterów Westerplatte 10, 12;

Al. Młodych 7-8;
Wojciecha korfantego 9;

Michałkowicka – cała

Termin Budynek, adres

19. 11.
sobota

Al. Młodych 9

harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

14. 11.
poniedziałek

ZhP 7

15. 11.
wtorek

ZhP 9

16. 11.
środa

ZhP 10

17. 11.
czwartek

ZhP 11

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

i n F O R M A C j A

Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

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

29 września 2016 r. o 1100

organizuje przetarg ograniczony, dotyczący członków 
oczekujących zarejestrowanych w Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej,
a o 1130 przetarg nieograniczony

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej 
własności do lokalu mieszkalnego:

1. ul. Okrężna 7/1 - cena wywoławcza 80.800,00 zł
pow. 38,00 m2, parter, 2 pokoje + kuchnia

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać 
od dnia 10. 08. 2016 r. do 28. 09. 2016 r. po uprzednim 
telefonicznym porozumieniu się z Administracją osiedla 
TUWIMA pod numerem tel. 32-228-45-47.

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 29. 09. 2016 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, które 

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 
posiadania notarialnego pełnomocnictwa. 
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot 
wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta 
bankowego. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄd  SSM

zwoli za parę miesięcy płyn-
nie  wejść  w nowe  środowi-
sko – wyjaśnia Rzeźniczek.
Myślą już o jesieni i zimie

Już dziś można potwier-
dzić, że kolejny sezon z rzę-

du, w efekcie porozumienia 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Urzę-
du Miasta, treningi piłkar-
skie późną jesienią i zimą 
będą odbywać się pod da-
chem. Jak na razie prowa-
dzone są rozmowy z dyrek-
cjami poszczególnych szkół, 

trwa ustalanie miejsc, termi-
nów - „papierkowa robota”.

Zapisy? Otwarte
Wciąż można zapisywać 

dzieci na treningi. Nie kosz-
tują nawet złotówki. Wystar-
czy przyjść z dzieckiem na 

jedne z zajęć i wypisać od-
powiednią deklarację, ja-
ką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno ustalonym prze-
dziale wiekowym 7-12 lat 
(funkcjonują dwie grupy - 
7-9 i 10-12 lat).

Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych:

 „Michałkowice” - poniedziałki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” – wtorki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

- „Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” – czwartki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

kategoria +12
„Węzłowiec” i „Tuwima”; Poniedziałki – 16.30-18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły

dodatkowe zajęcia doszkalające
Wtorki – 17.00

- boisko wielofunkcyjne w Bańgowie

Kilkadziesiąt…
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Rozwiązania:  „Latarki”

Oznaczmy osoby przez liczbę minut potrzebną 
do przejścia mostu. Należy wykonać trzy 
przejścia.

1-sze przejście: idą 1 i 2, wraca 1 – łączny 
czas przejścia: 3 minuty
2-gie przejście: idą 10 i 5, wraca 2 – łączny 
czas przejścia: 12 minut

3-cie przejście: idą 1 i 2 – łączny przejścia: 
2 minuty. Razem:  17 minut.

 „Galop”
Każdy z nich jechał na wielbłądzie przeciwnika!

W czwartej edycji Budżetu Obywatel-
skiego mieszkańcy złożyli w sumie 71 
projektów. 59 z nich pozytywnie prze-
szło etap weryfikacji w Urzędzie Mia-
sta. Na tę liczbę – według za-
łożenia – składają się pro-
jekty lokalne, ogólnomiejskie 
oraz wnioski ujęte w Młodzie-
żowym Budżecie Obywatel-
skim. 

Projekty, jakie dotyczą 
zwartej zabudowy osiedlo-
wej, bądź terenów bezpo-
średnio do nich przylegają-
cych zapisano w „lokalnych”. 
I właśnie na ich realizację 
przewidziano największe 
środki finansowe – 1.700.000 
zł. Dla porównania: Projek-
ty ogólnomiejskie - 500.000 
zł, Młodzieżowy Budżet Obywatelski 
– 200.000 zł. Warto dodać, że miasto 
– podobnie jak w roku ubiegłym – po-
dzielono na 18 obszarów.

Możliwość realizacji projektów oby-
watelskich na terenach spółdzielni – 
choć to już czwarta edycja tego duże-
go programu - jest dopiero od niedaw-
na: - Ta kwestia jest wynikiem zgłasza-
nych przez samych mieszkańców po-
stulatów. W pierwszych dwóch realizo-
wanych budżetach obywatelskich rze-
czywiście  nie  było  takiej  możliwości. 
Jednak  chcąc  wyjść  naprzeciw  ocze-
kiwaniom  znacznej  liczby  osób  za-
mieszkujących  na  obszarach  należą-
cych  do  spółdzielni  mieszkaniowych 
Urząd Miasta postanowił objąć budże-
tem  partycypacyjnym  także  i te  tere-
ny – wyjaśnia Adrian Merta z Biura 
Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta.

Głosujesz – „przejdzie” – masz
Zapewne chcielibyśmy, by to w na-

szym najbliższym otoczeniu wykona-
no coś nowego, coś, co poprawi po-
ziom życia, estetykę osiedla spółdziel-
czego i jego okolicę. Warto zagłoso-
wać za projektami obywatelskimi, na-
wet jeśli dotyczą one drugiego końca 

osiedla, w którym mieszkamy. Za rok 
będzie projekt na inwestycję „pod no-
sem” i też zapewne oczekiwalibyśmy 
niejako pomocy międzysąsiedzkiej...

I tak w tym roku, na bazie obserwa-
cji własnych i tego, z czym stykano 
się na przykład podczas dyżurów Rad 
Osiedli czy zebrań osiedlowych SSM, 
wśród propozycji można dostrzec mię-
dzy innymi:

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

- Dalej w osiedlu „Centrum” (Cen-
trum II) ujęto m. in. propozycje wymia-
ny nawierzchni chodników ul. komuny 
Paryskiej 3-5 i Pawła Śmiłowskiego.

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

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

- Osiedle „Robotnicze” to kilka pro-
pozycji: wymiana nawierzchni jezdni – 
ulica Obrońców Warszawy 1-6; ozna-
kowanie pionowe oraz nowe miejsca 
parkingowe w osiedlu; wymiana na-
wierzchni chodnika przy Władysła-
wa Sikorskiego 1, Leona kruczkow-

skiego 10; remont nawierzchni uli-
cy Władysława Sikorskiego i Bole-
sława Limanowskiego oraz budowa 
parkingu.

- Osiedle „Bańgów” (Nowy Bań-
gów) – wymiana sieci oświetlenio-
wej przy ulicy Władysława Reymon-
ta 2-12; wymiana nawierzchni jezdni 
i budowa parkingu przy ulicy karola 
Szymanowskiego 7; Strefa Rekreacji 
i odpoczynku dla całych rodzin.

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

do budynku – dop.).
- Osiedle „Młodych” – bu-

dowa parkingu przy Al. Mło-
dych (wschodnia strona 
wzdłuż garaży n-W).

- Osiedle „Tuwima” (Osie-
dle Wróbla – korfantego 
– według klasyfikacji UM – 
dop.) – remont chodnika przy 
ulicy hermana Wróbla 5 i 6; 
Rodzinna Ścieżka Spraw-
nościowa w osiedlu Wróbla 
i korfantego.

- Osiedle „Węzłowiec” – 
modernizacja boiska przy uli-
cy Władysława jagiełły 5-7.

To tylko „wycinek” wszystkich złożo-
nych w ramach tegorocznego Budże-
tu Obywatelskiego projektów, a sku-
piamy się na nich dlatego, gdyż do-
tyczą w zasadzie bezpośrednio osie-
dli Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Głosujemy do 18 września
Oprócz tradycyjnej papierowej for-

my głosowania w 11 punktach, w tym 
roku mieszkańcy po raz pierwszy ma-
ją możliwość oddania swojego głosu 
za pośrednictwem strony internetowej: 
www.bo.siemianowice.pl 

Tam znajdą Państwo wszystkie nie-
zbędne informacje o głosowaniu jak 
i dotyczące Budżetu Obywatelskiego 
2017.

Podkreślmy raz jeszcze: głosujemy 
do 18 września br. Oficjalne wyniki 
głosowania mają być podane 30 wrze-
śnia br. (piątek).

 Budżet Obywatelski 2016 
– realizacja i... przesunięcia

Informowaliśmy już na łamach „MS” 
o postępach, jeśli chodzi o realizację 
kolejnych pozycji zatwierdzonych do 
realizacji w ramach Budżetu Obywa-
telskiego w zeszłym roku. Do wykona-

Głosujemy do 18 września

Budżet Obywatelski 2017  
– sam zdecyduj

Trwa ogólnomiejskie głosowanie nad projektami złożonymi i zweryfiko-
wanymi przez Urząd Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. 

Wiele z tych propozycji dotyczy bezpośrednio osiedli spółdzielczych SSM 
i potrzeb mieszkańców tam zamieszkałych. Głosujemy do 18 września br. 
(niedziela)! Ważne informacje mamy też w sprawie realizacji BO 2016...

 Siłownia na wolnym powietrzu (ul. W. korfantego) 
i parking wzdłuż muru cmentarnego (ul. Powstańców) to 
m.in. dziś owoce ubiegłorocznych decyzji mieszkańców
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nia w osiedlach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej pozostało jesz-
cze kilka. Według informacji magistra-
tu, najwcześniej można spodziewać 
się wykonania chodnika przy ulicy ko-
lejowej 2 (os. „Centrum”) – do poło-
wy października. Również na prze-
łomie września i październi-
ka będzie realizowany projekt 
poszerzenia parkingu i wyko-
nania drogi pożarowej w re-
jonie budynku przy Włady-
sława jagiełły 25 (os. „Wę-
złowiec”). W listopadzie – 
według założenia – powin-
ny być już wykonane miej-
sca postojowe wzdłuż ogro-
dzenia szkoły w rejonie bu-
dynków przy ZhP 10-11 (os. 
„Młodych”).

Jesienią w okolicy centrum 
handlowego „Atrium” przy uli-
cy Władysława jagiełły (os. 
„Węzłowiec”), a więc nieco 
inaczej niż pierwotnie zakła-
dano – dalej od zabudowań 
mieszkaniowych, zostanie 
zrealizowany projekt budowy 
psiej toalety. Na ogrodzonym 
wybiegu będą między inny-
mi: alejki szutrowe, ławki, to-
aleta dla psów otoczona płot-
kiem palisad, z piaskiem oraz 
kamieniami, kosze, w tym na 
psie odchody z podajnikami 
na woreczki, urządzenia za-
bawowe dla psów – np. płotki 
do przeskoków.

Podobny wybieg dla czwo-
ronogów ma powstać na te-
renach zielonych przy Okręż-
nej/hermana Wróbla – rów-
nież – co ważne – poza zwar-
tą zabudową mieszkaniową.

Okazuje się jednak, że nie 
wszystkie zakładane inwesty-
cje w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2016 uda się 
przeprowadzić w tym roku. 
Na przyszły rok przesunięto realiza-
cję zadań dotyczących modernizacji 
(w innych częściach miasta - budo-
wy) lub doposażenia placów zabaw 
znajdujących się między innymi w za-
sobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Chodzi o place zabaw 
przy Okrężnej oraz osiedla „Bańgów”. 

Powody decyzji szczegółowo wyjaśnia 
Adrian Merta z Biura Rzecznika Pra-
sowego Urzędu Miasta: - Możliwość 
uzyskania niższej kwoty  jednostkowej 
spowodowała,  że  place  zabaw  będą-
ce  zwycięzcami  ubiegłorocznej  edycji 
Budżetu  Obywatelskiego  zostały  wpi-

sane do jednego przetargu wiosną te-
go  roku.  Gdy  w czerwcu  przetarg  zo-
stał  rozstrzygnięty  i wybrano  najko-
rzystniejszą  ofertę,  jedna  z firm  zgło-
siła  zastrzeżenia,  co  do  jego  wyniku. 
W toku  formalnego  wyjaśniania  i ar-
gumentacji stron uzgodniono, że przy-
gotowany przez firmę architektoniczną 

projekt „narusza zasady uczciwej kon-
kurencji  stawiając  w uprzywilejowanej 
pozycji  jednego  producenta  urządzeń 
zabawowych”.  Niestety  wada  ta  na 
tym  etapie  nie  mogła  zostać  usunię-
ta  a jedynym  rozsądnym  krokiem  by-
ło  unieważnienie  w połowie  czerwca 

całego  postępowania.  W tej 
sytuacji zobowiązano projek-
tanta  do  wprowadzenia  sto-
sownych  zmian,  co  wydłu-
żyło  procedurę  o kilka  tygo-
dni  – tłumaczy sprawę i do-
daje: - W związku  z tym,  że 
pomysłodawcami samych in-
westycji  zapisanych  w prze-
targu byli mieszkańcy, urzęd-
nicy  spotkali  się  z nimi,  by 
wspólnie  podjąć  decyzję  do-
tyczącą  terminów  ogłoszenia 
nowego przetargu oraz  reali-
zacji zawartych w nim zadań. 
Jako że przewidywany termin 
oddania do użytku wszystkich 
placów zabaw przypadłby na 
przełom  listopada  i grudnia, 
czyli  zimą,  mieszkańcy  wraz 
z urzędnikami  zdecydowa-
li  o przesunięciu  ich  budo-
wy na 2017  r. Sam przetarg, 
po skompletowaniu całej wy-
maganej dokumentacji, odbę-
dzie się i rozstrzygnie jeszcze 
jesienią  tego  roku  – zapew-
nia Merta.

Dotychczas w 2016 roku 
z inwestycji w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego wyko-
nanych w osiedlach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oddano do użytku 
między innymi: siłownię na 
wolnym powietrzu przy ulicy 
Wojciecha korfantego (os. 
„Tuwima”), miejsca parkingo-
we wzdłuż muru cmentarne-
go parafii pw. Krzyża Świę-
tego przy ulicy Powstańców 
(os. „Centrum”), drogę dojaz-

dową wzdłuż pawilonów usługowo-
-handlowych i parking przy niepod-
ległości, biegnącą od ulicy Alfon-
sa Zgrzebnioka, w kierunku Lasku 
Bytkowskiego (os. „Chemik”), a także 
miejsca postojowe przy ulicy Włady-
sława Reymonta 12 (os. „Bańgów”).

Rafał Grzywocz

Głosujemy do 18 września
Wykaz miejsc do głosowania

1. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowice Ślą-
skie ul. Jana Pawła II 10

2. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowic-
ka 105

3. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw, 
ul. Kapicy 15

4. Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane ich 
Opiekunów i Przyjaciół, Ośrodek „Wichrowe Wzgórze”, 
ul. Wiejska 2

5. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, ul. Stefana Że-
romskiego 13a

6. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Niepodległo-
ści 45

7. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Karola Szy-
manowskiego 11

8. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Jana III So-
bieskiego 11

9. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Alfonsa 
Zgrzebnioka 43a

10. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Powstań-
ców 54

11. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Jaworowa 2
oraz za pośrednictwem strony internetowej:

www.bo.siemianowice.pl

S e g r e g u j ą c  ś m i e c i  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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ciąg dalszy na str. 11

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

Robót  
w bród

Choć sezon urlopowy w pełni, nie 
ma mowy o jakimś dłuższym za-

stoju w pracy. W każdym z siedmiu 
osiedli spółdzielczych coś się dzie-
je. W jednych – zgodnie z Planem 
Remontów – dociepla się budynki, 
odnawia balkony, w innych remon-
tuje kolejne klatki schodowe, dro-
gi czy chociażby montuje nowe ław-
ki, lampy parkowe. Robót do wyko-
nania w tym roku jest jeszcze dosyć 
sporo... jakże różnorodnych.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” w budynku przy 

ulicy Franciszka Zubrzyckiego 2 po-
woli dobiega końca kompleksowy re-
mont dźwigu osobowego. To druga 
w ostatnim czasie, po wykonanej parę 
tygodni temu windzie przy ul. ZhP 10.

Jak informuje administracja – wyko-
nano już także izolację rur ciepłowni-
czych w piwnicach budynku przy uli-
cy jana Stęślickiego 3-4. Konserwa-
torzy aktualnie zajmują się realizacją 
zgłoszeń dotyczących wymiany od-
cinków pionów wodnych. Ostatnio na 
przykład właśnie przy wspomnianym 
już adresie jana Stęślickiego 3.

Wcale nie takie drobiazgi... W sierp-
niu wymienione zostały dwie lampy 
oświetlenia zewnętrznego na nowe 
z tyłu budynku przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 26-28. Pozwoliło to 
doświetlić tamtejszy chodnik oraz miej-
sca parkingowe. 

W innej części osiedla – już nie o bez-
pieczeństwo, a o rekreację, wypoczy-
nek chodzi. Przy zrewitalizowanym ze 
środków finansowych Urzędu Miasta 
placu, na którym stoi historyczny po-
mnik józefa Skrzeka i Pawła Wójci-
ka, na wniosek mieszkańców, wydzielo-
no niewielki kawałek trawnika i wykona-
no miejsce do gry w szachy wraz z wy-
brukowanym dojściem do niego. Teraz – 
przy dobrej pogodzie – nic, tyyylko grać!

W planach na najbliższe tygodnie 
administracja zakłada zabudowę ko-
lejnego stanowiska kontenerowego, 
tym razem przy Alei Młodych 10-15. 
Dodajmy, że to trzeci ujęty w planie 
śmietnik w tym roku w osiedlu „Mło-
dych”.

Osiedle „Bańgów”
Coraz ładniej wyglądają wszystkie 

z aktualnie docieplanych budynków 
w osiedlu „Bańgów”. Zakończono już 
prace na elewacji budynku przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 87A-89. 
Na innych – pomimo rusztowań – wi-
dać dobrze, jak kolejne fragmenty ele-

wacji nabierają wyrazistego koloru. Do 
zakończenia jeszcze trochę, ale nie-
którzy mieszkańcy już nieśmiało na 
odnowione balkony wystawiają kwia-
ty balkonowe.

Docieplenia to nie jedyny temat, jaki 
pilotuje administracja. Trwa między in-
nymi legalizacja wodomierzy przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 49, monto-
wanie koryt na instalacje teletechnicz-
ne przy Władysława Reymonta 10-12 
oraz wymiana poziomu wodnego przy 
tym samym adresie.

Warto wspomnieć jeszcze o od-
malowywanych znakach drogowych 
poziomych przy ulicy M. Skłodow-
skiej-Curie. Miejsca do parkowa-
nia są teraz widoczne. Do odnowie-
nia trochę jeszcze ich jednak zosta-
ło. Odnośnie odmalowywania linii nie 
sposób nie wspomnieć o tym, że na 
boisku wielofunkcyjnym również ta-
kie prace załatwiono – tu dla dzieci 
i młodzieży – w przededniu Pikniku 
Osiedlowego.

Osiedle im. juliana Tuwima
Kolejna kabina dźwigu osobowego 

w osiedlu odnowiona. Tym razem es-
tetyzację przeprowadzono w budynku 
przy ulicy hermana Wróbla 8A. Jeździć 
się musi nią teraz dużo przyjemniej... 

Gdzie indziej z kolei – na budynku 
przy ulicy Leśnej 15 podjęto realizację 
remontu balkonów od strony zachod-
niej – to ostatni do wykonania seg-
ment balkonów tego domu. Nie tylko 
tutaj robotnicy zajęli się zresztą balko-
nami. Podobnie rzecz ma się z tą czę-
ścią mieszkań przy ulicy Wojciecha 
korfantego 3.

Balkony, dźwig osobowy i... nowe, 
zabudowane stanowisko kontenero-
we w osiedlu. Przy ulicy Wojciecha 
korfantego 2 stoi już estetyczny, za-
mykany na klucz śmietnik i korzystają 
z niego mieszkańcy z Wojciecha kor-
fantego 1, 2 oraz 9C. To obok ulicy 
hermana Wróbla 2 – drugi wykonany 
w tym roku śmietnik.

Zgodnie z zapowiedzią, ruszył już 
także kapitalny remont kolejnej klat-
ki schodowej w osiedlu – przy ulicy 
Okrężnej 7. Mieszkańcy trochę pocier-
pią i będzie ładnie.

Z awaryjnych – niestety – robót trze-
ba odnotować naprawę instalacji desz-
czowej w klatce schodowej przy uli-

cy hermana Wróbla 2d. Przyczyną 
częściowego zalania klatki schodo-
wej okazała się... pęknięta kamionko-
wa rura.

Osiedle „Węzłowiec”
W sierpniu odbył się odbiór technicz-

ny robót na dachu budynku przy ulicy 
jana Polaczka 8d. Kapitalny remont 
poszycia dachowego połączono z za-
bezpieczeniem kominów. To były jed-
ne z tych robót, które należało wyko-
nać pilnie, poza planem remontów, bo 
zalewało mieszkania lokatorów ostat-
niej kondygnacji.

Pozostając przy robotach na da-
chach – choć z dołu tego nie widać – 
przy ulicy Grunwaldzkiej 5B, po prze-
glądzie wentylacyjnym, wykonano do-
datkowe nasady na kanały kominowe, 
zwiększające siłę ciągu.

Jeśli mowa o odbiorach technicz-
nych – klatki schodowe budynku przy 
ulicy Władysława jagiełły 13 też już 
takowy przeszły. Po robotnikach ani 
śladu – zostały kompleksowo pomalo-
wane klatki i odnowione partery...

Wciąż jeszcze trwają prace zwią-
zane z wykonaniem nowego parkin-
gu przy ulicy Grunwaldzkiej w rejonie 
Przedszkola nr 15. Póki co, wykonano 
ogrodzenie oddzielające teren przed-
szkola od miejsc parkingowych, a w tej 
chwili wykładana jest tam kostka bru-
kowa. W sumie przewidziano tam 21 
miejsc postojowych, w tym jedno dla 
osób niepełnosprawnych.

To już końcówka. Wreszcie ku koń-
cowi mają się prace dociepleniowe na 
budynku przy ulicy Władysława ja-
giełły 2. Praktycznie został do wyko-
nania już tylko jeden segment.

Osiedle „Michałkowice”
Można już odnotować, że przy uli-

cy Walentego Fojkisa 3 zakończyło 
się odglonowywanie elewacji fronto-
wej oraz szczytowej. Niektórzy sądzi-
li, że z tą fatalną, „obrośniętą” glonami 
elewacją od strony klatek schodowych 
nic się już dobrego nie da zrobić, a jed-
nak po kilku tygodniach robót wygląda 
jakby świeżo co po dociepleniu... War-
to wspomnieć, że parę tygodni wcze-
śniej na tym samym osiedlu „Robotni-
czym” glony usunięto z budynku przy 
ulicy Władysława Sikorskiego 1.

W tym samym osiedlu, w sierpniu, 
dobiegły końca prace w klatkach scho-
dowych budynku przy ulicy Leona 
kruczkowskiego 8. Tak jak zakłada-
no – pomalowano klatki i dokonano 
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os. „Chemik”. nowe miejsca parkingowe już cieszą kierowców – Walerego Wróblewskiego 39-41

os. „Chemik”. Szybko „rośnie” nowe stanowisko 
kontenerowe – Walerego Wróblewskiego 39-41

os. „Centrum”. Mały a cieszy  
– nowy plac zabaw – kolejowa

os. „Michałkowice”. elewacja po odglonowywaniu  
– Walentego Fojkisa 3

os. „Tuwima”. na nowym skwerze wypoczynkowym 
pojawiły się stosowne tabliczki...

os. „Centrum” – nowe ławki – krucza 2, 2A

os. „Młodych”. To kolejny śmietnik, który zostanie 
zabudowany – Aleja Młodych 10-15
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os. „Chemik”. Trakt pieszo-jezdny jest, są i miejsca 
postojowe – Walerego Wróblewskiego 39-41

os. „Młodych”. Wniosek zrealizowany – jest stół do 
gry w szachy – Plac józefa Skrzeka i Pawła Wójcika

os. „Węzłowiec”. dobiegają końca prace dociepleniowe 
budynku przy ul. Władysława jagiełły 2A, B, C, d

os. „Tuwima”. kontynuowany jest remont balkonów 
przy ul. Wojciecha korfantego 4. Rozpoczęto klatkę „B”

os. „Bańgów”. Marii Skłodowskiej-Curie – elewacje 
nabierają nowego wyglądu

os. „Młodych”. dwie nowe lampy mają 
doświetlić chodnik i miejsca postojowe  

– Walerego Wróblewskiego 26-28

os. „Węzłowiec”. na dachu budynku 
 ul. Grunwaldzka 5B zamontowano nasady kominowe

Osiedla w trakcie albo po trzecim pokosie trawy
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estetyzacji parteru wraz z wyłożeniem 
płytek przed wejściami do budynku.

Tymczasem osiedlowi konserwato-
rzy wymienili pion zimnej, ciepłej wo-
dy oraz cyrkulacji w budynku przy uli-
cy emilii Plater 21.

Osiedle „Centrum”
Sympatyczną informacją dla opieku-

nów a zwłaszcza ich pociech z ulicy 
kolejowej jest fakt oddania do użytku 
nowego, ogrodzonego miniplacu za-
baw. Oprócz piaskownicy, pojawiło się 
urządzenie zabawowe wielofunkcyjne 
ze zjeżdżalnią i miniścianką wspinacz-
kową oraz huśtawka. Plusem tego pla-
cu zabaw między budynkami kolejo-
wa 1 a 3 jest na pewno jego lokalizacja 
– w miejscu zacienionym. Na to – jak-
by nie było – bardzo często zwracają 
uwagę rodzice bawiących się dziecia-
ków. Na niewielkim placyku zamonto-
wano też dwie ławki.

W zupełnie innej części osiedla – 
w sąsiedztwie budynków przy ulicy 
kruczej 2 i 2A zamontowano – już nie 
na placu zabaw a wolnostojące – 3 no-
we ławki – to po sugestiach mieszkań-
ców, chcących przyjemnie spędzać 
czas na wolnym powietrzu.

Osiedle „Chemik”
Ważna inwestycja. Mijają kolejne ty-

godnie robót przy rewitalizacji terenu 

między budynkiem przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 39-41 a „RENO-
MĄ”. Będą (są) naprawdę duże zmia-
ny. Docelowo nowe miejsca parkingo-
we, wyremontowana droga z wydzie-
lonym pasem dla pieszych a w koń-
cu reorganizacja ruchu samochodowe-
go w tej części osiedla. Wzdłuż wspo-
mnianego budynku będzie oznakowa-
na droga jednokierunkowa, biegnąca 
od numeru 41 do 39, dalej wzdłuż gara-
ży i z tyłu „RENOMY”. Jest to pierwszy 
etap robót zaplanowanych na ten rok. 

Jak na razie wybrukowano trakt pie-
szo-jezdny na wysokości budynku 
„39”. Część dla pieszych wydzielono 
ciemniejszą kostką brukową. Wybru-
kowano też miejsca parkingowe przed 
budynkiem, a także drogę dojazdową 
do garaży. Mieszkańców cieszy z pew-
nością nowy, duży parking przy samej 
„RENOMIE”. Jeszcze w trakcie, ale już 
widać, czego można się spodziewać. 

Będzie on również oświetlony przez 
dwa dodatkowe punkty oświetleniowe.

W tej samej części osiedla robotni-
cy wykonują nowe, zabudowane sta-
nowisko kontenerowe dla czterech po-
jemników na odpady zmieszane. Wraz 
z otwarciem nowego śmietnika, zli-
kwidowane zostaną dwa, dotychczas 
użytkowane w tej części „Chemika”.

Efekt finalny rewitalizacji tej części 
osiedla będzie można zobaczyć do-
piero, kiedy wykonany zostanie skwer 
wypoczynkowy z klombami, fontanną 
i ławkami. Ale to już nie w tym roku...

Inwestycja przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 39-41 oczywiście zdomi-
nowała osiedlowe remonty, ale do wy-
konania w najbliższych tygodniach jest 
między innymi jeszcze kolejny zabudo-
wany śmietnik – tym razem przy ulicy 
Alfonsa Zgrzebnioka 37-39.

Póki co z trwających, innych robót 
warto nadmienić o przekładaniu przez 
operatorów różnych sieci swoich insta-
lacji do specjalnie do tego celu przygo-
towanych koryt – to w wieżowcu przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 71.

Dodajmy jeszcze, że w osiedlach de 
facto zakończono trzeci pokos trawy.

Rafał Grzywocz

Śmieci droższe, bo...
Rozmawiamy z Franciszkiem Stasiakiem – kierownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich

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

Robót  
w bród

ciąg dalszy ze str. 8

- Rafał Grzywocz: jak pan ocenia dotychcZasowe postę-
py w segregowaniu odpadów prZeZ miesZkańców na terenie 
siemianowic Śląskich, pocZąwsZy od 1 lipca 2013 roku, kie-
dy ZacZęła obowiąZywać ZnoweliZowana ustawa o utrZymaniu 
porZądku i cZystoŚci w gminach? roZmawiałem w ZesZłym ro-
ku Z damianem kołakowskim – kierownikiem referatu gospo-
darki odpadami komunalnymi urZędu miasta, który powie-
dZiał, że wZrost selektywnie Zbieranych odpadów komunal-
nych podniósł się w 2014 roku o około 30-40%...

- Franciszek STASiAk: Po wygraniu przez MPGKiM 
przetargu na odbiór odpadów z terenu miasta, systema-
tycznie, według potrzeb mieszkańców, zwiększaliśmy ilość 
pojemników do segregacji odpadów wtórnych. Wówczas 
można było zauważyć wzrost ilości zebranych surowców 
do wskazanego przez Pana poziomu. Obecnie tendencja ta 
utrzymała się na tym samym poziomie, nie wzrasta i nie od-
bieramy więcej surowców wtórnych.

- to dobrZe, że utrZymuje się na takim 30-40% poZiomie?
- Nie. Wskaźnik powinien rosnąć. Do 2020 roku – według 

wymogów unijnych, prognozy – powinniśmy dojść do pozio-
mu minimum 50% (wagowo). O tyle więcej odpadów wytwo-
rzonych przez mieszkańców powinno zostać poddanych re-
cyklingowi. Ten wskaźnik byłby wyższy, gdyby punkty zbiór-
ki odpadów wtórnych – skupy w Siemianowicach Śląskich 
raportowały te dane do Urzędu Miasta.

- w cZerwcu rada miasta uchwaliła, w sierpniu miesZkańcy 
dostali na piŚmie informację o podwyżce o 3 Zł na osobę Za 
wywóZ odpadów komunalnych. to kara Za niesegregowanie?

- Nie jest to kara za niesegregowanie, jak słyszy się tu 
i ówdzie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie ma 
już w Siemianowicach Śląskich wysypiska śmieci. Całość 
odpadów jest wywożona do tzw. Regionalnych Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Cena utylizacji od-
padów wzrosła praktycznie o 100%, co stanowi około 40% 
wszystkich kosztów.

- cZyli było taniej, bo było wysypisko a teraZ będZie dro-
żej, bo trZeba to wsZystko stąd wywieźć?

- Tak. Oprócz tego, że za tonę odpadów płacimy obecnie 
około 300 zł brutto, to musimy odpady do Instalacji dowieźć. 
Obecnie korzystamy z regionalnych instalacji w Zabrzu, Cho-
rzowie i Dąbrowie Górniczej. Ta cena przekłada się po pro-
stu na wysokie koszty utylizacji, na które nie mamy wpływu.

- nie byłoby taniej Zawieźć do katowic, sosnowca?
- Katowice są przeładowane – nie przyjmują już nic, a do 

Zabrza trasą średnicową mamy lepszy dojazd niż do So-
snowca, do dzielnicy Juliusz, gdzie mieści się Zakład Prze-
twarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

- spotykam się doŚć cZęsto Z opiniami, że skoro segregu-
jemy więcej, skutecZniej, to stawka opłaty Za odpady powin-

ciąg dalszy na str. 12
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na być taka sama, albo nawet niżsZa. więcej surowca, wię-
cej pieniędZy...

- Jedna strona medalu to zbiórka śmieci, na której można 
zarobić, a druga to zbiórka su-
rowców wtórnych, do której się 
dopłaca ze śmieci. Mamy około 300 zestawów zbiorczych po-
jemników na surowce wtórne – plastik, papier, szkło, dodat-
kowo około 300 pojemników 1100 litrowych i kilkaset pojem-
ników 240 l na te surowce wtórne. Żeby to wszystko opróż-
niać i wywieźć do naszej sortowni, wymaga to dużych kosz-
tów transportu. Do tego dochodzą koszty zakupu 
i naprawy pojemników i nie najwyższe płace pra-
cowników. Co istotne, o czym należy wiedzieć to, 
że mając więcej surowca nie oznacza wcale, że 
więcej zarabiamy. Tutaj jak w handlu: im więcej su-
rowca na rynku, tym jego cena niższa niż kilka lat 
temu. Wiele firm na rynku zajmujących się odbio-
rem odpadów z tego powodu przestało istnieć.

- jakie widZi pan najwięksZe problemy, jeŚli chodZi o se-
gregowanie odpadów wtórnych?

- Cały czas „wozimy powietrze” – mieszkańcy nie zgniata-
ją butelek plastikowych typu PET. Dobrze byłoby, aby wy-
rzucane butelki były pozbawione korków. Plastik wrzucany 
do pojemnika powinien być czysty, bo inaczej tego nikt od 
nas nie odbierze.

- nie ma jakichŚ Zgniatarek albo ocZysZcZarek, żeby wodą 
to wsZystko prZemyć?

- To wygenerowałoby dodatkowe koszty. Ludzie muszą 
sami się do tego przyłożyć u źródła – dla wspólnego do-
bra. Jeśli się o to postaramy, samochody będą mogły wię-
cej przewozić i będzie to efektywniejsze.

- do redakcji wpłynął niedawno e-mail, w którym miesZkaniec 
napisał, że mamy nową, wyżsZą stawkę opłaty Za Śmieci, a stare 
problemy poZostały, podając prZykład Z 10 sierpnia br., kiedy 
na ulicy hermana wróbla prZeładowany był pojemnik na papier.

- To się zdarza. Wystarczy, że ktoś wrzuci jakiś duży kar-
ton, który zablokuje pojemnik do połowy, a później widząc 
przepełnienie, mieszkańcy oblepiają go dookoła. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z administracjami, które zgłaszają nam, 
że gdzieś jest potrzeba wywiezienia pojemnika. Nie działa-
my jak pogotowie – przyjmujemy zgłoszenie, ale realizuje-
my ustalone harmonogramy wywozu i jedziemy we wska-
zane miejsce wtedy, gdy samochód ma do załatwienia wię-
cej punktów w okolicy. Warto zwrócić przy okazji uwagę na 
to, czy nikt nie dowozi tam tych odpadów – nie podrzuca, 
bo i takie sygnały odbieramy. Problemem są też gabaryty...

- no chyba nie ma dnia, by w osiedlu ktoŚ nie Zostawił prZy 
Śmietniku starej sZafy, desek, cZy musZli kloZetowej. taka 
wywóZka ich raZ na dwa tygodnie to chyba mało?

- Mamy w naszym mieście niebywały przyrost wystawia-
nych materiałów wielkogabarytowych. Miasto ograniczyło 
się jak na razie do wywozu ich raz na dwa tygodnie, według 
ustalonych dla każdej części miasta – rejonów harmonogra-
mów. Jest potrzeba zwiększenia częstotliwości ich odbioru 
do przynajmniej raz w tygodniu. 

- a sugerował pan to w urZędZie miasta? miesZkańcy mo-
gą ocZekiwać, że po podwyżce, prZynajmniej rZadZiej będą 
oglądać bałagan gabarytowy na Śmietniku.

- W lipcu br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, na któ-
rym pojawiła się sugestia Zarządu Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, aby zwiększyć częstotliwość wywozu ga-
barytów z osiedli do raz w tygodniu. My również zgłaszaliśmy 

ten temat w Urzędzie Miasta i czekamy na decyzję co robić.
- problem Z podrZucaniem gruZu ciągle aktualny?
- Zdarza się, niestety. Chciałbym poinformować, że od tego ro-

ku jest możliwość bezpłatnego dostarczenia gruzu - dwa razy po 
500 kg w roku - do punktu przy uli-
cy Obwodowej. To więcej niż było 

wcześniej, co powinno wystarczyć na wykonanie remontu i pozby-
cie się starych tynków, płytek itp. Pamiętać jednak trzeba o uprzed-
nim zgłoszeniu tego faktu w Referacie Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Urzędu Miasta (ulica Michałkowicka 105, p. 8-9, email: 
ir-go@um.siemianowice.pl).

- co sądZi pan o Zamykaniu Zsypów i budowa-
niu Zamykanych na klucZ stanowisk kontenero-
wych? jedni są Zdania, że Zsyp to poniekąd cZęŚć 
ich miesZkania – Zostać musi, inni – problem, który 
tylko smrodZi i sprowadZa sZcZury...

- Od wielu lat apeluję o to, by zamykać zsypy. 
Dlaczego? Bo wielu ludzi wyrzuca tam śmieci 
luzem. Nierzadko deklarują segregację a wrzu-

cają wszystko jak leci. Lepkie odpady oblepiają rurę zsy-
pową (kanał zsypowy) i zaczyna śmierdzieć. Spółdzielnia, 
zarządca nie ma technicznych możliwości, aby taki zsyp 
raz w tygodniu czyścić. A tam gdzie resztki jedzenia, tam 
zbiegiem czasu i szczury i robactwo. Jestem zwolenni-
kiem zabudowanych stanowisk kontenerowych. Jest es-
tetyczniej, a poza tym na śmieci nie pada deszcz, wiatr 
ich nie rozwiewa. Choć pracownicy odbierający śmieci są 
dziś niejako klucznikami, to mają łatwiejszą pracę, bo sta-
nowiska te są utwardzone, z krawężnikami – wygodniej 
pojemniki opróżnić.

- chciałbym ZahacZyć jesZcZe o ekopatrol straży miej-
skiej. jak wygląda współpraca?

- Pierwsze słyszę, że coś takiego funkcjonuje. Przyznam, 
że taka straż ekologiczna by się przydała, od lat o to zabie-
galiśmy, aby ze straży miejskiej wydzielić osoby, które zaj-
mowałyby się problematyką odpadów. Zdarza się często, 
że ktoś tarasuje dojazd do śmietników mimo znaków, kto 
inny podrzuca śmieci, zostawia gruz.

- jesZcZe jedna rZecZ nas ciekawi. od 1 stycZnia 2017 ro-
ku gminy będą ZobowiąZane do Zbierania odpadów w podZiale, 
na co najmniej 5 frakcji – papier, tworZywa sZtucZne, sZkło, 
metale, odpady biodegradowalne. niektóre gminy apelują, 
by ministerstwo Środowiska wstrZymało się Z pomysłem. co 
pan o tym sądZi? będZie po 5 „dZwonów” na stanowisko?

- U nas to funkcjonuje już od 1993 roku. Mamy różne po-
jemniki do zbiórki: papier, szkło, plastik. Metale wrzucamy 
do pojemnika z napisem „plastik” a odpady BIO roślinne 
zbieramy obecnie w brązowych workach, zarówno z dom-
ków jednorodzinnych, jak i z budynków spółdzielczych. Do-
datkowo w zasobach SSM podstawiamy duże – 7 m3 obję-
tości – kontenery na skoszoną trawę. 

Jest problem z odpadami BIO kuchennymi. Na przykład 
w Chorzowie podstawiono zbiorcze pojemniki na typowe od-
pady BIO kuchenne, ale wyniki zbiórki są mizerne. W pojem-
nikach tych lądują bowiem wszystkie odpady, łącznie z su-
rowcami wtórnymi, resztkami jedzenia, gruzem, więc na ra-
zie nie widzimy sensu zbiórki tego typu odpadu w naszym 
mieście. Nie zapomnijmy także o odorach, jakie wydobywają 
się z takich pojemników. Zmartwienia mają natomiast Gmi-
ny, które dotychczas stosowały u siebie zbiórkę odpadów na 
frakcje „suchą” tj. wszystkie surowce razem i „mokrą”. Nowy 
system spowoduje u nich znaczny wzrost kosztów wywozu.

- dziękuję za rozmowę

Śmieci droższe, bo...

ciąg dalszy ze str. 11
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Pracownik poszukiwany
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika do księgowości z pełną 

znajomością prowadzenia ksiąg rachunkowych. CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres 
e-mail: sekretariat@ssm.siemianowice.pl lub składać bezpośrednio  

w siedzibie SSM przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Siemianowicach Śl., pokój 20.

Opłata w górę, a...*
W lipcu 2016 roku podniesiono ce-

nę za wywóz nieczystości o 3 złote za 
osobę. Przewodniczący Rady Miasta 
nie podał powodu tak drastycznej pod-
wyżki uchwalonej na sesji Rady Miej-
skiej (plotki mówią, że jest to „kara” za 
niesegregowanie śmieci). W dniu 10 
sierpnia 2016 kontener do segrega-
cji papieru przy ul. Wróbla był przepeł-
niony, na kontenerze leżało mnóstwo 
śmieci, które się już w nim nie mieści-
ły. Taka sama sytuacja już zdarzała 
się w przeszłości również z odpadami 
plastikowymi. Nasuwa się więc pytanie 
jak w takich okolicznościach segrego-
wać śmieci skoro odpowiedzialne za 
to służby nie wywiązują się ze swo-
ich obowiązków wywożenia śmieci, za 
które przecież biorą wielkie pieniądze.

Marek B.
- dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Z podanych przez 
Urząd Miasta informacji wynika, że 
podstawową przyczyną wzrostu ceny 
za zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych jest znaczny wzrost kosz-
tu składowania tych odpadów i ko-
nieczność ich dalszego przetwarza-
nia. Cena ta wzrosła z kwoty 130 zł za 
tonę do 270 zł za tonę. Uwzględniając 
te koszty firmy uczestniczące w prze-
targu ogłoszonym przez UM znacz-
nie podwyższyły wysokość swoich 
ofert. Mimo, iż wybrano najtańszego 
wykonawcę, tj. siemianowickie MPG-
kiM sp. z o.o. koszt tej usługi wzrósł 
o prawie 3 miliony złotych rocznie, 
co siłą rzeczy spowodowało koniecz-
ność wprowadzenia wyższej opła-
ty. Pocieszającym jest fakt, że umo-
wę z tą firma zawarto na 3 lata, co po-
winno zagwarantować stabilność tej 
opłaty. Wprowadzona wyższa opła-
ta nie jest w żadnym przypadku ka-
rą – co głosi plotka – za niesegrego-
wanie odpadów, gdyż w przypadku 
wprowadzenia takiej kary opłata wy-

nosiłaby 19 zł/osobę/miesiąc. Opisa-
ny przez Pana przykład przepełnione-
go kontenera przy ul. Wróbla nie jest 
odosobniony. Takie sytuacje zdarzają 
się również w innych miejscach. Ad-
ministracje osiedli na bieżąco w ta-
kich sytuacjach interweniują w odpo-
wiednim wydziale UM odpowiedzial-
nym za zorganizowanie właściwego 
wywozu wszystkich odpadów.

W rozmowach przeprowadzonych 
przy udziale Prezydenta Miasta oraz 
MPGkiM przedstawione zostało żąda-
nie Spółdzielni, że wraz ze wzrostem 
ceny wywozu winna nastąpić popra-
wa jakości świadczonych usług, tj. 
zwiększenie częstotliwości wywo-
zu odpadów segregowanych a tak-
że składowanych przez mieszkańców 
przedmiotów wielkogabarytowych.

Prawdą jest
Nie krytykuj tylko podziwiaj i wy-

chwalaj tak można powiedzieć w na-
szej spółdzielni a przecież krytyka po-
winna zmusić nas do jeszcze do więk-
szego wysiłku, który miałby na celu po-
prawienie estetyki naszych zasobów. 
Osoby, które krytykują nie muszą być 
przecież osobami złośliwymi, przeciw-
nie mogą być to osoby, którym zale-
ży by było pięknie i by mieszkańcy in-
nych miast patrzyli z podziwem na na-
sze osiedla. Wydaje mi się również, 
że właścicielami spółdzielni jesteśmy 
wszyscy a nie tylko wąskie grono ludzi. 
Chcę przypomnieć, że większość spół-
dzielców jest właścicielami mieszkań 
i gruntu a więc mamy prawo wymagać 
od administratora rzetelnie wykonanej 
pracy. Prawdą jest, że osiedla i tereny 
należące do zasobów spółdzielni pięk-
nieją jest miejsce na wypoczynek i re-

kreację dla wszystkich młodych i star-
szych. Na pewno jest to zasługą pra-
cowników i władz spółdzielni, którym 
leży dobro spółdzielni.

Po przeczytaniu gazetki „Moja Spół-
dzielnia”, którą otrzymałem w sierpniu, 
i art. żenada i... piękno postanowiłem 
udać się w okolice budynku położone-
go przy ul. Korfantego 9, a następnie na-
pisać do gazetki. Stwierdzić należy, że 
Pan Andrzej nie przesadził w tym piśmie.

Faktycznie kaskada wodna i siłownia 
wyglądają pięknie, można tam wypo-
cząć i nacieszyć oko, ale... patrząc na 
budynek Korfantego 9 nie sposób za-
uważyć wykonanego remontu i wielu 
robót, jakie zostały zrobione (nie jest 
to złośliwość, gdybym nie przeczytał, 
co zrobiono to bym nie zwrócił na to 
uwagi). Okna wymieniono, ale ściana 
gdzie te okna wymieniono jest brud-
na i nieodnowiona. Wejście do klatek 
odnowione, ale tylko ściana od strony 
południowej jest wyremontowana na-
tomiast od strony północnej nieruszo-
na a gdy spojrzy się na budynek od 
strony zachodniej to uczciwie trzeba 
przyznać, że słowo slums to bardzo ła-
godna forma wyrażenia opinii o prze-
prowadzonym remoncie. Wynik równa 
się krytyka odbierana jako złośliwość. 
Uważam, że budynki przeznaczone 
do remontu w danym roku powinny 
być remontowane w całości a nie po-
łowicznie gdyż inaczej remont mija się 
z celem i tylko szkoda przeznaczonych 
na taki remont naszych pieniędzy.

Po drugie nie odpowiedziano w piśmie 
na zarzut dot. pracowników administra-
cji osiedlowej (ważniejsza jest promocja 
w biedronce) a powinna być reakcja, że 
zarząd przyjrzy się temu, że wyjaśni, dla-
czego w godzinach pracy jest czas na za-
kupy a jeżeli zarzut potwierdzi się to wy-
ciągnięte zostaną z tego należyte konse-
kwencje (z naszych pieniędzy osoby pra-
cujące w administracji są opłacane). Pra-

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. 14
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cownik administracji powinien dziennie 
przespacerować się po osiedlu i naocznie 
stwierdzić, co należy w trybie pilnym wy-
konać np. czy śmietniki nie są przepełnio-
ne (ostatnio przecież podniesiono opłatę 
za wywóz śmieci a kosze nadal są prze-
pełnione), gdzie należy skosić trawę, któ-
ra przysłania piękne klomby itp. Na za-
kończenie krytyka to nie złośliwość.

Marek B.
- dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Zawsze życzliwie 
i z ogromną uwagą odnosimy się do 
wszelkich spostrzeżeń, wniosków, 
krytycznych uwag adresowanych do 
Zarządu, czemu niejednokrotnie da-
waliśmy wyraz dziękując na łamach 
„MS” za ich nadsyłanie. Z nieskrywa-
nym też zadowoleniem przyjmujemy 
także uwagi pozytywnie odnoszące 
się do działań Spółdzielni w różnych 
aspektach jej funkcjonowania. Pa-
nu również dziękujemy za wyrażone 
uznanie. nie możemy jednak przejść 
do porządku dziennego i zgadzać się 
na przerysowaną krytykę, jaką było 
niewątpliwie określenie budynku przy 
korfantego 9 jako slums, tylko dlate-
go że wiele do życzenia pozostawia 
ściana zachodnia i północna, tym bar-
dziej, że obecnie trwają prace związa-
ne z odnowieniem tych elewacji po-
za balkonami mieszkańców, których 
wygląd także rzutuje na ogląd cało-
ści. W domu, o którym mowa wyko-
nano bardzo wiele prac w tym nie za-
wsze zauważalnych np. remont dachu 
lub takich, nad którymi przechodzi się 
do porządku dziennego np. wymia-
na wind, okienek piwnicznych, odno-
wienie parterów czy wymiana okien 
w klatkach schodowych itp.

Mając to wszystko na względzie 
ogólna ocena przeczy tak drastycz-
nemu sformułowaniu, jakim posłu-
żył się autor listu „Żenada i piękno”.

Pana uwagi o kompleksowym wy-
konaniu remontów wydaje się ze 
wszech miar trafna jednak, niestety, 
ze względu na ograniczone środki 
finansowe roboty takie muszą być 
wykonywane etapowo.

Pracowników Spółdzielni, jak w każ-
dym zakładzie pracy, obowiązuje dys-
cyplina praca i zapewniamy, że za jej 
naruszanie wyciągane są konsekwen-
cje dyscyplinarne. Musimy zwrócić jed-
nak uwagę, że w SSM nie funkcjonu-
je dział zaopatrzenia i pracownicy ad-

ministracji zobowiązani są do dokony-
wania drobnych zakupów materiałów 
niezbędnych do eksploatacji np. środ-
ki czystości, worki na śmieci materiały 
biurowe, a czasem nawet cukierki, ba-
lony - jak miało to miejsce przed otwar-
ciem siłowni i skweru rekreacyjnego. 
Mamy też wątpliwość czy naruszeniem 
dyscypliny pracy jest zakup śniadania 
w pobliskim sklepie. niemniej będzie-
my wdzięczni za zgłoszenia przypad-
ków dokonywania zakupów w godzi-
nach pracy. Zapewniamy, że w każdym 
takim udokumentowanym przypadku 

będą wyciągane konsekwencje.
informujemy ponadto, że stałym 

działaniem administracji jest doko-
nywanie bieżących przeglądów osie-
dli. jest to wpisane w zakres czyn-
ności administratora, a na tę oko-
liczność sporządzane są notatki.

Ślamazarna wymiana*
30. czerwca ADM unieruchomiła win-

dę przy ul. Zubrzyckiego 2. Przez pół-
tora miesiąca firma zdążyła wymienić 
tylko drzwi wind na piętrach. Z harmo-
nogramu Spółdzielni wynika, że win-
da miała być wymieniona w 2015 r. 
Można było więc zaplanować wymia-
nę na początku 2016 r. a nie w sezonie 
urlopowym – karygodne. Kilkakrotnie 
dzwoniłam do administracji, że winda 
staje między piętrami i ciągle się psuje 
z zapytaniem, kiedy wymienicie windę. 
Mówiono nie w tym roku.

W klatce obok windę wymieniono 
w miesiąc. Dlaczego, bo mieszka tam 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mieszkam na IV piętrze z niepełno-
sprawną córką i nie tylko Jej jest cięż-
ko wejść na IV piętro. Ja już mam swo-
je lata, stargane zdrowie i noszenie za-
kupów jest ponad moje siły. Inni loka-
torzy zmuszeni są nosić swe małe po-
ciechy, zakupy wózki dziecięce itp. Co 
z tego, że można korzystać z windy 
w klatce obok. Mam jeździć na dziesią-
te piętro po to by schodzić w dół sześć 
pięter. To jakiś nonsens. Mam prośbę 
w imieniu mojej córki niepełnospraw-
nej i moim, aby Państwo wynajęli fir-
mę, która podoła tej pracy i nie wykrę-
cała się urlopami i zwolnieniami lekar-
skimi. Może Pan Prezes pomoże.

Odbiór windy przewidziany był na 18 
sierpnia, a teraz znowu pracownicy się 
pochorowali, biedaczki.

Pozdrawiam iwona jamróz
Zarząd SSM: W pełni podziela-

my Pani niezadowolenie z powodu 
przedłużającego się remontu win-
dy. Zgodnie z zawartą umową okres 
jego trwania nie powinien przekro-
czyć 6 tygodni. niestety, wykonaw-
ca nie wywiązał się z terminu tłu-
macząc opóźnienie brakami kadro-
wymi. nie jest to dla nas argument, 
który uzasadniałby wydłużenie re-
montu. na podstawie umowy od 19. 
sierpnia do dnia przekazania dźwi-
gu do użytku SSM naliczy odpo-
wiednią karę umowną, którą zapłaci 
wykonawca. Za cały okres postoju 
dźwigu Spółdzielnia udzieli wszyst-
kim mieszkańcom tej klatki przewi-
dziane regulaminem bonifikaty – ro-
zumiemy, że nie jest to pociesza-
jące dla użytkowników. Ponadto, 
z uwagi na niedotrzymanie terminu 
remontu Zarząd SSM rozważa moż-
liwość zakończenia współpracy z tą 
firmą. Zapewniamy też, że wielokrot-
nie z właścicielem firmy prowadzo-
no rozmowy dotyczące tempa prac. 

Według oświadczenia wykonawcy 
roboty, łącznie z odbiorem dokona-
nym przez Urząd dozoru Technicz-
nego, i oddanie dźwigu do użytku 
winno nastąpić do 15. września.

Piękno… i żenada cd.!
Dzień dobry!

Nie czekając na odpowiedz/preten-
sje/uwagi jakie opisałem w mym liście, 
postanowiłem napisać nowy list. Jesz-
cze raz pragnę podziękować w swo-
im jak i miewam i w imieniu mieszkań-
ców za przepiękny/funkcjonalny plac 
ćwiczeń (siłownia podwórkowa/osie-
dlowa), jak i również kaskadę wodną 
z ogólnie pięknie zagospodarowanym 
terenem zieleni. Dziękuję!

Jednakże wracam do tematu: slams 
i zarządzanie przez administrację. 
Zanim to nastąpi, pragnę przeprosić 
p. Barbarę Ć. za to, iż poczuła się ura-
żona, ale prawda jest taka, jaka jest 
(a niewyssana z palca). Nie było i nie 
mam zamiaru jak to Pani ujęła w roz-
mowie z mną dnia 13/09/2016 przy 
kwiaciarni „Słonecznik” cytuję: wycie-
rać się pani gębą… itd. Itp.

Przypominam: to pani jest osobą 
pierwszego kontaktu (reprezentując 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 13
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administrację) z mieszkańcami osiedla 
Korfantego, a takie rozmowy, jaką Pani 
ze mną prowadziła jest efektem gniewu 
a nie odpowiedzi na moje zarzuty.

Poza tym jak pani powiedziała mi 
dnia 13/09/2016 w trakcie rozmowy, 
iż: ludzie do pani przychodzą oburze-
ni faktem mego listu!!!!!!! Wiarygodne/
bezczelne kłamstwo.

Gazetka SSM jeszcze się nie poja-
wiła na naszym osiedlu a ludzie są już 
oburzeni?... Chyba pracownicy admini-
stracji (przyp. autora)

To właśnie chciałem przedstawić 
w pierwszym liście, jaka jest relacja z… 
w… kontakcie z Panią/Administracją.

Reasumując: Nie mam na uwadze 
toczenia osobistego sporu z p. Barba-
rą Ć., ale zaznaczenie, iż nie jestem 
zadowolony z pracy Administracji os. 
Korfantego. Proszę Administrację by 
się przyjrzała blokowi nr 9A; B; C od 
strony zewnętrznej/strony kaskady.

Jak ten blok wygląda w stosunku do 
otaczających go budynków.

Kpina/farsa/slams/malaria. Okoliczne 
budynki po remontach (obecnie budy-
nek Korfantego 14), a Nasz blok nie. 
Pomijam remont y wewnątrz bloku tylko 
dokonane częściowo, do 1 kondygnacji.

Sprawa zsypów (zamknięcie owych 
wylęgowisk szczurów, robactw toczą-
ca się latami).

Blok nasz jest wizualnie w stanie ka-
tastrofalnym, pomijam już koloryzacje 
i stan fizyczny balkonów, ale mieszka-
jąc tu 8 lat mam wrażenie, iż traktuje 
się nas, mieszkańców tego bloku jako 
gorszy gatunek społecznościowo.

Administracjo: czy spędzając tu-
taj 5 dni w tygodniu po osiem godzin 
dziennie nie widzicie, w jakim stanie 
zewnętrznym jest blok? Czy wykona-
nie prac wokół /na osiedlu, to tylko to, 
co obejmuje wasz zakres prac?

Pytanie: Gdzie są?... gdzie kierowa-
ne są pieniądze, które są wpłacane 
z tytułu czynszu do SSM? W …/… na 
co są inwestowane?

Pytam się: co jest problemem/prze-
szkodą, iż owy blok wygląda jak wy-
gląda? Czy mam się spodziewać, iż 
remont będzie za 15 lat?... Po rozsyp-
ce?... Zawaleniu się?

Administracjo! Proszę tego bloku nie 
traktować jako: retencyjnego!… Jako 
tylko miejsca pracy! Tutaj mieszkają 
normalni/zwykli ludzie chcący miesz-
kać w normalnych warunkach.

Mam nadzieję, iż administracja usto-
sunkuje się do mych zarzutów/preten-
sji/uwag. Proszę o odpowiedz na ła-
mach gazetki SSM.

Jeżeli Administracja nie jest w sta-
nie egzekwować / stosować / współ-
pracować i tworzyć lepsze jutro… itd!, 
to oznacza, iż jest niepotrzebna, gdyż 
być/pracować dla idei lub inwestycji 
bez przyszłości to nie ten czas.

Proszę się nie tłumaczyć: przepisa-
mi/statutem/regulaminem SSM. A je-
żeli tak ma być to proszę: trzeba to 
zmienić.

Po za tym, na marginesie,: p. Barba-
ro proszę się nie dziwić, że kupiłem tu 
(a nie gdzie indziej) mieszkanie.

Odpowiadam: mieszkam/posiadam 
to, na co mnie finansowo na chwi-
lę obecną jest stać, ale nie oznacza 
to, iż standard ma być poniżej wymo-
gów życia.

Mam nadzieję, iż mój list zostanie 
opublikowany (jak i następne), i nie 
zostanie wyrzucony, ale spowoduje, 
iż będzie pozytywnie fizycznym prze-
łożeniem na realia życia na naszym 
osiedlu… osiedlu Korfantego.

Dziękuję! A. G.
PS! Szanowna Redakcjo, jak jest 

z zapisem/egzekwowaniem tajemnicy 
danych osobowych, osób piszących 
do Państwa Redakcji? Chyba wiecie 
państwo, czego tyczy me pytanie?… 
Więc proszę o przestrzeganie prawa 
lub wychwycenie osoby, która je łamie.

PS! Dane osobowe tylko i wyłącznie 
do informacji Redakcji SSM.

Zarząd SSM: Przepraszamy Pa-
na za zachowanie pracowniczki ad-
ministracji w reakcji na Pana uwa-
gi zgłaszane pod adresem tejże ad-
ministracji. Z osobą odpowiedzial-
ną za ten wybryk przeprowadzono 
ostrą rozmowę dyscyplinującą. Za-
pewniamy Pana, że podobna sytu-
acja się nie powtórzy. Możemy też 
Pana zapewnić, że redakcja „MS” 
zgodnie z życzeniem respondenta 
i wymogami Prawa prasowego nie 
udostępnia danych osobowych Za-
rządowi, chyba, że piszący do re-
dakcji nie zastrzega tych danych. 
Z wyjaśnień p. Barbary Ć. (ochrona 
danych osobowych dop. red.) wynika, 
że domniemała ona, iż to Pan mo-
że być autorem na podstawie ad-
resu budynku zawartego w e-ma-
ilu i imienia oraz pierwszej litery 
nazwiska. Zachowania pracownicy 
nie tłumaczy emocja wywołana po 
przeczytaniu e-maila.

Analizując ponownie Pana uwagi 
dotyczące stanu elewacji nie może-
my się zgodzić z określeniami, ja-
koby ten budynek, to: kpina, farsa, 
slams, malaria, a mieszkańcy tegoż 

bloku stanowili: gorszy gatunek spo-
łecznościowo.

AdM osiedla „Tuwima” od dłuższe-
go czasu popiera wszelkie wnioski 
mieszkańców zmierzające do likwi-
dacji zsypów, które niewątpliwie ne-
gatywnie wpływają na stan sanitarny 
klatek schodowych. już ponad poło-
wa zsypów na tym osiedlu jest wyłą-
czona z eksploatacji. Obecnie także 
na wniosek zamieszkałych dokonuje 
się likwidacji zsypów przy Wojciecha 
korfantego 9a, b, c po wybudowaniu 
śmietnika przy korfantego 2, do któ-
rego mieszkańcy klatki „C” otrzymali 
już klucze. Z kolei zamieszkali w klat-
kach „A” i „B” mogą korzystać ze 
śmietnika przy korfantego 7. Mamy 
nadzieję, że jest to spełnienie Pana 
oczekiwań w tym względzie.

Pieniądze
Odpowiadając na pytanie gdzie 

są kierowane pieniądze wpłaca-
ne na fundusz remontowy w ra-
mach opłat za mieszkanie oraz na 
„co idą” wyjaśniamy, że każdora-
zowo na łamach gazety „MS” pu-
blikujemy plany remontów i kon-
serwacji, a po zakończeniu każde-
go roku przedstawiamy informa-
cję, jakie prace wykonano. na bie-
żąco też w każdym wydaniu „MS” 
prezentowane są bogato ilustrowa-
ne zdjęciami aktualnie realizowane 
bądź zakończone roboty. jeżeli jest 
Pan zainteresowany jeszcze więk-
szymi szczegółami, to zapraszamy 
do administracji, która przedstawi 
obszerne sprawozdania z wykona-
nych prac za kilka ostatnich lat.

Mając na względzie przedstawio-
ne wyjaśnienia oraz prowadzo-
ne aktualnie roboty na elewacji bu-
dynku mamy nadzieję, że Pana nie-
zadowolenie z pracy AdM ulegnie 
zmianie. W imieniu Rady Osiedla 
i administracji zapraszamy też do 
bieżącego kontaktowania się oraz 
do ścisłej współpracy, która nie-
wątpliwie zmierzać będzie nie tylko 
do polepszenia warunków zamiesz-
kania w budynku przy korfantego 
9, ale i całego osiedla. Będziemy 
wdzięczni za każdą konstruktywną 
krytykę pod adresem Zarządu, ad-
ministracji.

Od redakcji: Redakcja nie udostęp-
niała i nie udostępnia danych Czytel-
ników. Skrócenie Pana nazwiska do 
pierwszej litery i podanie imienia jest 
powszechną praktyką stosowaną we 
wszystkich mediach.
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Xiii Święto Bytkowa Xiii Święto Bytkowa Xiii Święto Bytkowa

Pogoda dopisała... publiczność też
To było jedno z najlepszych show na Rynku Bytkowskim w ogóle. krzysztof Respondek dowiódł podczas Xiii 

Święta Bytkowa, iż jest nie tylko wyśmienitym satyrykiem, ale wcale nie gorszym wokalistą. Podczas tego-
rocznej imprezy „świeciły” też na estradzie młode siemianowickie talenty a Laur Bytkowa przyznano pośmiert-
nie krystynie Paciej...

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia  5 sierpnia 2016 roku został przyznany  

Ś.P.

Krystynie PACIEJ


LAUR BYTKOWA
dla  Dyrektor  jednego z najstarszych Ognisk Muzycznych w Polsce, z siedzibą 
w Bytkowie, które będzie wkrótce obchodzić jubileusz 65 lecia, a któremu 
przewodziła nieprzerwanie przez 47 lat. Wspaniałej Pedagog, przy tym 
znakomitej organizator zajęć umuzykalniających dla dzieci i młodzieży, 
cieszącej się zasłużonym uznaniem grona nauczycieli muzyki i rodziców 
oraz wdzięcznością uczniów i wychowanków. Uczyła miłości do muzyki, 
rozwijała osobowość i kształtowała charaktery wychowanków, wskazując 
także wysokie standardy dobrego obyczaju, grzeczności i kultury. Ognisko było 
Jej wielką życiową pasją, której poświęcała swój czas, umiejętności  i talent  - 
w ostatnim PODZIĘKOWANIU.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie
 Zastępca Prezesa Prezes
 Zbigniew Lekston Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 03 września 2016 roku

Publiczność oczarował
Występ krzysztofa Re-

spondka nie był ostatnim 
akcentem XIII Święta Bytko-
wa, ale stał się na tyle gorą-
cy, że grającym później ar-
tystom z „Coco Afro” ciężko 
było go przebić, nawet śpie-
wając egzotyczne przebo-
je klimatem z Afryki czy Ha-
wajów. Artysta od razy zła-
pał kontakt z licznie przyby-
łą tego wieczoru publiczno-
ścią. Oczarował zwłaszcza 
kobiety. Kilka z nich miało 
okazję zatańczyć u jego bo-
ku, a nawet go... podeprzeć 
– po musicalowej, zabaw-
nej części występu. Respon-
dek sięgnął po repertuar do-
brze wszystkim znany, nie-
kiedy w swoich własnych in-
terpretacjach. Jak to on – 
dużo żartował o i po śląsku. 
Chwalił też bytkowską pu-
bliczność i widać było, że 
gdyby mógł, chętnie został-
by dłużej. Już po swoim wy-
stępie, za estradą chętnie 
podpisywał swoje płyty i po-
zował do zdjęć. – Pozosta-
wił  po  sobie  bardzo  dobre 
wrażenie. Mam nadzieję, że 
niedługo nam będzie czekać 
na kolejny  jego występ. Re-
spondek gra „za trzy zespo-
ły”. Do tego jest sympatycz-
ny, nie gwiazdorzy – oceniła 
artystę Bożena Skowroń-
ska, mieszkanka Bytkowa. 
Ciepło wypowiadała się też 
o organizacji i frekwencji. 
Życzyłaby sobie co najmniej 
3-4 takich imprez w roku.

„Coco Afro”, które grało 
na zakończenie zaprezento-
wało – jak już wspomniano 
– najpopularniejsze i najbar-
dziej taneczne utwory z kli-
matem afrykańskim i hawaj-
skim. Muzyka porwała do 
tańca najwięcej dzieci, ale 
też trochę dorosłych. Bawio-
no się przy coverach między 
innymi Boney M. czy Goom-
bay Dance Band.

Zanim estradę przejęli 
Krzysztof Respondek i „Co-
co Afro”, mieszkańcy Bytko-
wa mogli pobawić się przy 

typowo biesiadnej muzyce 
– zespołu „HaNuta”. Na ich 
występ zeszło się już wów-
czas całkiem sporo ludzi.

Trochę dzieci, więcej 
młodzieży

Tak naprawdę artystyczna 
część Święta Bytkowa, ja-
kie miało miejsce w pierw-
szą sobotę września br. za-
inicjowały występy dzieci 
i młodzieży z kilku siemia-
nowickich placówek oświa-
towych. To stali bywalcy 
bytkowskich imprez. Tylko 
przetasowania są, jeśli cho-
dzi o składy, repertuar. I tak 
po raz kolejny publiczność 
mogła posłuchać i zoba-
czyć, co potrafią podopiecz-
ni m.in. z:

- Siemianowickiego Cen-
trum Kultury – Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Siemia-
nowice”

oraz studium wokalnego:
- karolina Filipczuk, ju-

dyta Czernik, julia Muc, 
Cezary Tyc,

- uczniowie:
- Szkoły Podstawowej nr 1:

- natalia Gawron, Marty-
na Marszołek, Ola Śnieżek, 
Wiktoria Papierska, karoli-
na Filipczuk,

- Zespołu Szkół 
Sportowych:

- karolina nowak, Ola 
kałużna, karolina Pawlu-
czuk, kinga Wawrzonek, 
Paulina niestrój

oraz Młodzieżowego 
Domu Kultury im. Henryka 

Jordana:
- Aleksandra Wieczorek, 

Martyna kubecka, Ula ko-
zielska, nadia jarzembow-
ska, karol Grzechca.

internetowe konkursy
Na imprezie można by-

ło wygrać kilkumiesięczny 
darmowy Internet w MMJ. 
Wystarczyło wziąć udział 
w konkursach organizowa-

nych na estradzie przez pa-
rę prowadzących danutę 
Białas i krystiana Stasicz-
ka i odpowiedzieć w nich na 
kilka prostych pytań. Pro-
stych i nie prostych, bo na 
pytanie: „Co to jest Internet”, 
nawet wśród dorosłych nie-
jeden by się zająknął, choć 
niby to oczywiste... W kon-
kursie – ku radości opieku-
nów – wygrywały najpierw 
dzieci, a potem już dorośli.
jeden Laur – pośmiertnie

Święto Bytkowa to nie tyl-
ko rozrywka. Impreza ta wy-
różnia się w mieście czy 
nawet w regionie, przynaj-
mniej pod jednym wzglę-
dem. W jej trakcie docenia-
ne i nagradzane są oso-
by lub instytucje zasłużone 
szczególnie dla tej dzielni-
cy miasta. To dodaje powa-
gi wydarzeniu i sprawia, że 
święto nie jest ot takim so-
bie zwykłym festynem.

Późnym popołudniem, tuż 
po występie zespołu „Ro-
mantic” a przed główny-
mi gwiazdami wydarzenia, 
na estradzie pojawił się An-
drzej Gościniak – prze-
wodniczący Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bytkowa. Przed-
stawił on krótko genezę 
przyznawania tego wyróż-
nienia. Oznajmił też, kto tym 
razem otrzyma statuetkę.

Laur należał się tej oso-
bie jak mało komu. W 2016 
roku Kapituła Lauru Byt-
kowa przyznała tylko jed-
ną statuetkę. Zdecydowano, 
że uhonorowana nią zosta-
nie zmarła w marcu bieżą-
cego roku

krystyna Paciej
– wieloletnia dyrektor jed-

nego z najstarszych Ognisk 
Muzycznych w Polsce. Pra-
cowała w tym środowisku 
blisko 50 lat. W jej imieniu 
wyróżnienie odebrał syn ja-
rosław.

ciąg dalszy na str. 21
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biuro czynne pon. – pt. 9.00-17.00
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

s-
41

0/
5-

15

s-
49

0/
8-

16

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚRednie UWAGi, 

PROBLeMy
dotyczące działu GZM
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Występy młodych artystów to „pewniak” na każdym Święcie Bytkowa

Cezary Tyc ze studium wokalnego SCk – jeden 
z największych siemianowickich wokalnych talentów

Były konkursy dla dzieci

komplet zwycięzców iV Turnieju Boule im. j. dingesa 
– w kategorii dzieci i dorośli

Barwnie w strojach śląskich wyglądały dzieci i młodzież z dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Siemianowice”

Pogoda dopisała...        publiczność też
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Show Respondka

jarosław Reclik zadbał o dobrą oprawę uroczystości 
wręczenia Lauru Bytkowa

Andrzej Gościniak odczytuje laudację 

na brak chętnych do dobrej zabawy tradycyjnie nie narzekano

Barwnie w strojach śląskich wyglądały dzieci i młodzież z dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Siemianowice”

Gorące rytmy, afrykańskie stroje – „Coco Afro”

Bytkowska publiczność lubi biesiadę  
– „hanuta” na estradzie

Pośmiertnie przyznany Laur Bytkowa dla krystyny 
Paciej odebrał syn jarosław

Pogoda dopisała...        publiczność też
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Siemianowice Śląskie, 
ul. niepodległości 35;
ul. kościelna 51;  
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WiĘCej inFORMACji nA nASZej STROnie: WWW.hMkOSMALA.PL

s-
69

4/
12

-1
5

„MS” CZekA nA TWOjĄ RekLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca 

tel. 32 609-14-05; 661 229 858
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. 

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-
46

7/
7-

16
s-

43
7/

11
-1

4
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ciąg dalszy ze str. 16
Laudacja wygłoszona 

przez Andrzeja Gościniaka 
– przy akompaniamencie na 
gitarze jarosława Reclika 
– długoletniego nauczyciela 
Ogniska – brzmiała:

- Dla  Dyrektor  jednego 
z najstarszych  Ognisk  Mu-
zycznych  w Polsce,  z siedzi-
bą  w Bytkowie,  które  wkrót-
ce  obchodzić  będzie  jubile-
usz  65-lecia,  a któremu  prze-
wodziła  nieprzerwanie  przez 
47  lat.  Wspaniałej  Pedagog, 
przy tym znakomitej organiza-
tor  zajęć  umuzykalniających 
dla  dzieci  i młodzieży,  cie-
szącej  się  zasłużonym  uzna-
niem grona nauczycieli muzy-
ki  i rodziców oraz wdzięczno-
ścią uczniów i wychowanków. 
Uczyła miłości do muzyki, roz-
wijała  osobowość  i kształto-
wała  charaktery  wychowan-
ków, wskazując także wysokie 
standardy  dobrego  obyczaju, 
grzeczności  i kultury. Ognisko 
było Jej wielką życiową pasją, 
której  poświęciła  swój  czas, 
umiejętności i talent.

W komentarzach chwalo-
no ideę przyznawania ta-
kiego Lauru. O dziwo, nie-
którzy mieszkańcy Bytko-
wa zetknęli się z nim po raz 
pierwszy. – Już  tyle  lat  to 
jest  przyznawane  i zawsze 
musiało  się  to  dziać  gdzieś 
obok  mnie,  bo  na  impre-
zy  tutaj  już  przychodziłam, 
tylko  że  zazwyczaj  wieczo-
rem. A na plakatach skupia-
łam  się  tylko  chyba  na  in-
formacji  o tym,  kto  przyje-
dzie...  Idea  słuszna.  Jesz-
cze wiele jest w Bytkowie ta-
kich osób, jeszcze żyjących. 
Nawet  nie  związanych  ze 
środowiskiem  pedagogicz-
nym. Mieszkają tu nawet za-
pomniane  gwiazdy  telewizji 
z przełomu  lat  80.  i 90.  – 
podpowiadała pani Urszu-
la, mieszkająca przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego.

W boules niespodzianki
Innym wyróżnionym statu-

etką Lauru Bytkowa swego 
czasu został jerzy dinges. 
Zmarłemu kilka lat temu byt-
kowianinowi zawdzięczamy 

między innymi boisko do 
gry w boule, znajdujące się 
w sąsiedztwie Rynku Byt-
kowskiego. Jego imię no-
si też zorganizowany już po 
raz czwarty turniej w boules. 
Kontynuatorką organizowa-
nia turniejów boule w Bytko-
wie jest ewa dinges – wdo-
wa po Jerzym – wraz z gru-
pą przyjaciół.

Jak zwykle rozgrywkę po-
dzieloną na dwie grupy: 
dzieci i dorośli. W tej pierw-
szej najlepsi okazali się: 
Sebastian Baran – po raz 
pierwszy w życiu, Marty-
na iwan oraz Paweł iwan. 
W drugiej grupie pierwsza 
trójka wyglądała następują-
co: kamil Świetlik, Patryk 
Anioł, Ryszard Adamczyk.
Organizatorzy, partnerzy,

sponsorzy
To wszystko nie wyda-

rzyłoby się bez grupy lu-
dzi, firm oraz instytucji, któ-
re wsparły przedsięwzię-
cie finansowo. Warto o nich 
wspomnieć: organizatorzy – 
Urząd Miasta, Siemianowic-

ka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Bytkowa. Stowarzysze-
nie „Nasz Dom”

Sponsorzy – partnerzy: 
Zakład Ogólnobudowlany 
Tomasz Janoszka, Zakład 
Usługowo-Handlowy „WI-
MAR”, Zakład Usług Tech-
nicznych „INTERHAMMER 
GAZ”, Zakład Konserwa-
cji i Rekultywacji Terenów 
Zielonych „ARCON”, Za-
kład Remontowo-Budow-
lany „MJ” Małgorzata Ju-
ranek, Zakład Usługowo-
-Handlowy „IZOMARK” Ma-
rek Śliwiok, firma „MAXI-
-TECH”, „SUKCES”, spółka 
„LMML”, Zakład Instalacyj-
no-Budowlany „REN-BUD” 
s.c., Firma Handlowo-Usłu-
gowa „SKAN”, Zakład Usług 
Technicznych Mirosław Wi-
tek, „ELEKTRO-DŹWIG” 
Rafał Niegot, TELEPIZZA, 
Pub Studio 4, firma MMJ.

My, dodajmy jeszcze, że 
pogoda dopisała, a publicz-
ność bawiła się wspaniale.

Rafał Grzywocz

Xiii Święto Bytkowa Xiii Święto Bytkowa Xiii Święto Bytkowa

Pogoda dopisała... publiczność też

25 września otwieramy 
Ogród Społeczny na 

Węzłowcu

Firma, która zajmuje się wykonaniem ogrodu zobli-
gowała się zakończyć prace do ostatniego weeken-

du września. To pozwoliło wyznaczyć za dzień otwarcia 
25 września (tj. niedziela). 

- Ustaliliśmy z grupą już 
zaangażowanych w projekt 
mieszkańców, że w trakcie 
robót spotkamy się na miej-
scu i ustalimy szczegóły do-
tyczące otwarcia ogrodu. 
Między innymi to, co sami 
będziemy chcieli w ogrodzie 
wykończyć, czy też, o któ-
rej godzinie nastąpi otwar-
cie. Te informacje będzie-
my publikować zarówno na 
stornie Urzędu Miasta jak 
i w gazecie samorządowej. 
Zapewne wykorzystamy też 
inne kanały komunikacji. Za-
praszam już dziś wszystkich 
do udziału. Jestem do Pań-

stwa dyspozycji pod nr tel. 
502-693-575 – Jakub No-
wak, Urząd Miasta Siemia-
nowice Śląskie.

Ogród społeczny jest kolej-
nym przykładem współpracy 
mieszkańców, urzędników 
i Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. W jego 
utworzenie włączyły się rów-
nież wodociągi Aqua-Sprint, 
firma Milimex, galeria Atrium 
oraz sklep Bricomarché.

Więcej informacji na te-
mat ogrodu znajdą Państwo 
na stronie www.siemianowi-
ce.pl w zakładce ogród spo-
łeczny.  jan

nie ma spokoju 
w osiedlach i na-

dal niszczone są różne rze-
czy. W sierpniu zniszczeń 
odnotowano mniej. Szko-
da, że nie było ich wcale. 

Przypominamy, że non stop 
aktualna jest oferta Zarzą-
du SSM nagradzania kwotą 
2000 złotych za skuteczne 
wskazanie sprawców dewa-
stacji. Jeżeli ktoś dysponuje 
takimi informacjami, to nale-
ży składać je pisemnie, bądź 
telefoniczne w dziale GZM,  

tel. 32 6091-405. dyskrecja 
zapewniona.
W osiedlach zanotowano:

- im. juliana Tuwima: 
Wojciecha korfante-

go 9B – zniszczono zamki 

w 2 drzwiach wejściowych 
oraz do zsypu.

- „Węzłowiec”: 
Walerego Wróblewskiego 

26A – ponowne bohomazy na 
elewacji.

- „Michałkowice”: 
uszkodzono kilka koszy 

w różnych częściach osiedla.

2000 zł czeka
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Siłownia a nie plac 
zabaw!*

Na początku chciałabym nawiązać do 
listu zamieszczonego w „MS” 08/2016 
– „Żenada i...piękno”. Zgadzam się 
z panem, że wykonany tam remont bu-
dynku to pieniądze wyrzucone „w bło-
to”. Pozostawia wiele do życzenia 
i przydałby się porządny remont.

Chciałabym się jednak skupić na 
otwartej niedawno siłowni na wolnym 
powietrzu przy ulicy Korfantego. Był to 
super pomysł, ale... Dzieje się teraz tak, 
że my dorośli musimy czekać aż kilku-
letnie dzieci pobawią się na tych urzą-
dzeniach – oczywiście za przyzwole-
niem opiekunów. Co gorsza, gdy zwróci 
się im uwagę, można usłyszeć „wiązan-
kę”, jaką my przykładowo usłyszałyśmy 
z koleżanką od pewnej babci (niedziela 
28. 08., między 17.00-18-00) – „ropu-
chy” itd... Na podglądzie z monitoringu 
pewnie nietrudno byłoby ją rozpoznać.

My się czujemy jak na placu zabaw, 
a przecież w Regulaminie użytkowania 
wyraźnie napisano, kto i od jakiego wie-
ku może z urządzeń korzystać. Już ktoś 
inny z użytkowników też zwrócił uwagę 
na ten problem, przyklejając na Regu-
laminie od strony urządzeń do ćwiczeń 
kartkę i treścią, że „to nie plac dla Wa-
szych pociech” i z prośbą o przestrze-
ganie regulaminu, w którym napisano, 
że przeznaczone są one dla dorosłych 
i dzieci powyżej 10-go roku życia. Póki 
co na siłowni bawią się 4-5 letnie dzieci.

Proszę o poruszenie tego problemu 
na łamach „MS”. Pozdrawiam

Użytkowniczka siłowni
- dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Obserwując, na co dzień 
korzystanie z nowej siłowni zewnętrz-
nej potwierdzamy fakt wykorzystywa-
nia poszczególnych urządzeń przez 
często zupełnie małe dzieci, co gorsza 
będące pod opieką osób dorosłych. 
Rozumiemy, że jest to swego rodza-
ju atrakcja z uwagi na nowość ale ape-
lujemy o zapewnienie bezpieczeństwa 
milusińskim i zachowania wynikające 
z wywieszonego regulaminu. Czym in-
nym jest oglądanie kolorowych urzą-
dzeń, a czym innym i to mocno nagan-
nym jest wsadzanie dzieci na te urzą-
dzenia przeznaczone dla osób powy-
żej 10 lat. Wystarczy chwila nieuwagi i – 
odpukać – nieszczęście gotowe.

nie podzielamy Pani poglądu ja-
koby pieniądze przeznaczone na 
remont były wyrzucone w błoto, 
o czym świadczy stale poprawiający 
się stan estetyczny budynku.

Dostrzeżono w Lublinie*
Witam serdecznie

Jestem mieszkanką Lublina, która 
od kilkudziesięciu lat odwiedza Sie-
mianowice SI. przyjeżdżając do cór-
ki – mieszkanki Siemianowic. Będąc 
z córką w odwiedzinach u znajomych, 

którzy mieszkają na ul. Korfantego za-
uważyłam ogromne zmiany w rejonie 
tych budynków. Na szczególne uzna-
nie zasługuje siłownia na wolnym po-
wietrzu z solidnymi urządzeniami do 
ćwiczeń. Potrafię docenić tego typu in-
westycje, gdyż jako studentka Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku często korzy-
stam z urządzeń siłowni plenerowej 
w ramach zajęć fizycznych. Niewątpli-
wie dodatkowym atutem tych terenów 
jest piękny skwerek, gdzie w uroczym 
otoczeniu można odpocząć po wysił-
ku na siłowni.

Gratuluję dyrekcji spółdzielni pomy-
słu i mam nadzieję, że podobne in-
westycje będą powstawać w moim ro-
dzinnym Lublinie. Pozdrawiam

i. Z. Lublin
- dane osobowe i adresowe do wia-

domości Redakcji
Zarząd SSM: dziękujemy za mi-

łe słowa skierowane pod adresem 
Spółdzielni. Spotykamy się czę-
sto – co cieszy – z dobrymi opinia-
mi mieszkańców nie tylko z okolicz-
nych miast ale i z zagranicy.

Wierzba zostanie*
Witam, w załączeniu na ręce redak-

cji, przesyłam pismo, które skierowałam 
do SSM Administracji Osiedla „Chemik” 
z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpa-
trzenie sprawy tzn. zaniechania usunię-
cia wierzby płaczącej mieszczącej się 
przy budynku Niepodległości 60.

List: Uprzejmie informuję, iż nie wy-
rażamy zgody na usunięcie wierzby 
płaczącej mieszczącej się pod balko-
nami budynku Niepodległości 60. Pra-
gnę zaznaczyć, iż nie podpisywaliśmy 
żadnego wniosku o usunięcie wierz-
by płaczącej (rzekomo na wniosek 
wszystkich lokatorów). Wierzba zosta-
ła posadzona przez Spółdzielnię ok. 
30 lat temu, jest drzewem zdrowym, 
posadzonym ok. 5 metrów od budyn-
ku, czyli nie powinna szkodzić niko-
mu. Parokrotnie została ładnie przycię-
ta, aby nie zasłaniała okien lokatorom 
mieszkającym na parterze i I piętrze.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że 
nie wycina się tak okazałych i zdrowych 
drzew nawet za cenę nasadzenia mło-
dych drzew ozdobnych. Sama wierzba 
jest drzewem ozdobnym, a w jej kona-
rach ptaki uwiły sobie gniazda.

Ponadto, bardzo się dziwię „Mojej 
Spółdzielni”, która organizuje konkurs 
„Najładniejszy balkon, loggię lub naj-
ładniejszy ogródek, skwer, klomb lub 
inny teren zielony znajdujący się na te-
renie każdego z siedmiu osiedli, które-
go pielęgnacją zajmują się mieszkań-
cy”, a łatwo przechodzi do sprawy usu-
nięcia tak pięknego drzewa. 

Proponujemy „aby wierzbę przyciąć 
a nie wyciąć”. Z poważaniem

jolanta Szopa i Bogdan Szopa
Zarząd SSM: Administracja os. 

„Chemik” zapewnia, że nie dojdzie do 
wycięcia wspomnianej wierzby, mi-
mo iż zdania mieszkańców w tej spra-
wie są podzielone. Obecnie z uwagi 
na procedury związane z wydaniem 
decyzji na usunięcie każdego drzewa 
wymagana jest zgoda każdego miesz-
kańca, którego „drzewo dotyczy”.

Zgodnie z Państwa wnioskiem wierz-
ba będzie przycinana w miarę potrzeb.

Trawnik to nie wychodek*
Mieszkaniec zatelefonował do Re-

dakcji z prośbą o poruszenie na ła-
mach „MS” problemu wyprowadza-
nia psów na trawnik między budynka-
mi przy Alfonsa Zgrzebnioka 39 a 49 
w osiedlu „Chemik”. - Zrobiono  so-
bie  tam  ogólnoosiedlowy  wychodek. 
Wszyscy tam chodzą. Przychodzą na-
wet z innych budynków, mimo tego, że 
przy ich domach też są trawniki, gdzie 
mogłyby się psy załatwiać – mówił.

Mieszkaniec, A. Zgrzebnioka 39
- dane do wiad. red.

Zarząd SSM: W pełni zgadzamy 
się z Panem, że trawnik nie powi-
nien być psim wychodkiem. Ape-
lujemy do właścicieli psów, by wy-
prowadzali swoich ulubieńców np. 
do pobliskiego Lasku Bytkowskiego 
zamiast na przydomowe trawniki.

Sufit*
21 sierpnia w czasie ulewy oderwała 

się duża część sufitu na balkonie. Pro-
szę o interwencję i usunięcie szkody, 
zanim reszta sufitu spadnie mi na głowę.

iwona jamróz ul. Zubrzyckiego
Od redakcji: Zgłoszenie niezależnie 

przekazała Pani również do administra-
cji os. Młodych”. Jak się dowiedzieliśmy 
ustalono już z Panią termin naprawy.

* Tytuł od redakcji

ciąg dalszy ze str. 15
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeOMeTRiA kÓŁ 3d
- diAGnOSTykA kOMPUTeROWA
- nAPRAWy GŁÓWne i BieŻĄCe

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

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15

STOMATOLOGiA - PeŁny ZAkReS
jednOWiZyTOWe LeCZenie kAnAŁOWe Z MikROSkOPeM

ChiRURGiA STOMATOLOGiCZnA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMATOLOGiA eSTeTyCZnA, PROTeTykA 
- pełen zakres; kARdiOLOGiA, echo serca - UKG, holtery; neUROLOGiA; 
ReUMATOLOGiA; ChiRURGiA OGÓLnA i nACZyniOWA; USG doppler-duplex

STOMATOLOGiA - LeCZenie i PROTeZy ZĘBOWe

MiChAŁkOWiCe, ul. e. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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„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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Panele Podłogowe
MOnTAŻ GRATiS

300 wzorów paneli
*malowanie*drzwi wewnętrzne  
– (także na stare ościeżnice)

*gładzie*panele ścienne*rolety

Katowice – Dąb ul. Dębowa 35
tel. 510-540-594,

otwarte: pon.- piątek 10.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00

s-480/3-16
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FiRMA remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

tel. 506 470 309, 510 896 202

SkLeP z odzieżą używaną 
„TANIA ODZIEŻ” (Pełna Szafa), 
Siemianowice Śl., ul. Bohaterów 
Westerplatte 2 oferuje towar 
jesienno-zimowy, duży wybór, niskie 
ceny. Godziny otwarcia: pn – pt 9-19, 
sb 9-14. Zapraszamy.

Od MARCA br. Gabinet Okulistyczny dr n. med. 
Lucyny Moćko zostanie przeniesiony na 
ul. Chopina 1A w Siemianowicach Śląskich 
(obok „Panienki”). W tej samej lokalizacji po-
wstanie Gabinet Ortopedyczny dr n. med. 
Krzysztofa Moćko, neurologiczny lek. med. 
Joanny Krzemińskiej oraz Zakład Optyczny. 
Rejestracja telefoniczna: 72 228 11 81 oraz 
osobista – pn-pt 1000 - 1700 

A.A. GAZOWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

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

tel. 606 596 765  

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

tel. 512 482 273

ARiSTOn, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, tel. 505 484 434,

 602 449 907, 32 735-64-57 

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

tel. 604 243 950

MALOWAnie, tapetowanie, panele, 
gładzie,

tel. 32 228 94 44, 609 255 283

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

tel. 503 592 364CZySZCZenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki, duże doświadczenie, 

tel. 503 592 364

eLekTRyk – usługi, wymiana tablic liczni-
kowych - bezpiecznikowych, usuwanie awarii 
elektrycznych, instalacje elektryczne, wymia-
na – modernizacja, tel. 662 653 111

eLekTRyCZne usługi, 
tel. 502 362 393

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

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

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

ZŁOTA Rączka – wszystkiego rodzaju 
naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja 
i naprawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie, tel. 503 427 475 

AnGieLSki – tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania, przygotowania do 
egzaminu gimnazjalnego oraz matury, 

tel. 502 453 556

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

TV-SAT! Regulacja i montaż anten 
satelitarnych wszystkich typów, 

tel. 604 127 712

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

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

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

SieMiAnOWiCkA Szkoła Gitary. 
Zapraszamy. Zapisy i informacja,

tel. 501 715 769 

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

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

kORePeTyCje – angielski dla 
dzieci,  tel. 607 219 023  

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

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

TAnie koszenie,  tel. 513 826 861

nAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel.603 898 300

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

tel. 510 724 303

ReGULACjA i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720

s-639/4-16

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka
Cena producenta  

już od 1950 zł 
- pomnik w pełni granitowy!

Siemianowice Śl.  
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32 
667 955 248

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚRednie UWAGi, 

PROBLeMy
dotyczące działu GZM
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CAŁOdOBOWA,ul. jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

ul. M. dąbrowskiej 2,  Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

ul. Wł. jagiełły 4,  Poniedziałek-sobo-
ta 9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00 
  tel. 517 446 651 

ul. jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. j. kapicy 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

ul. ks. j. kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, nie-
dziela 9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

ul. kościelna 39,  Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sobota 8.00-16.00, tel. 32 733-80-09

ul. W. korfantego 5, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-12-18

ul. kościelna 61, Poniedziałek-piątek 
7.00-18.00, sobota 7.30-12,30 
  tel. 32 229-01-71

ul. 1-go Maja 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 220-00-74

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 766-84-38

ul. niepodległości 23, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-01-60

ul. niepodległości 29, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-18.00  
  tel. 32 228-33-70

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 229-00-70

ul. Olimpijska 2, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 762-82-43

ul. jana Pawła ii 1, Poniedziałek-pią-
tek 7.30-19.00, sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 765-96-69

ul. Powstańców 16, Pon.-pią.  8.00-20, 
 sobota 8.00-16. tel. 32 220-03-37

ul. jana iii Sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 765-92-05

ul. k. Szymanowskiego 8, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-13.00 
 tel. 32 229-83-09

ul. k. Świerczewskiego 6, Poniedzia-
łek-piątek 7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

CAŁOdOBOWA ul. k. Świerczew-
skiego 13  tel. 32 204-66-22

ul. W. Wróblewskiego 28, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.30, sobota 8.00-13.00  
 tel. 32 228-80-40

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 

 tel. 32 228-43-46

MieSZkAniOWe

kUPiĘ dom lub mieszkanie,  
 tel. 509 954 191

kUPiĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

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

kUPiĘ mieszkanie – Bytków,  
 tel. 508 215 355

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

OGŁOSZeniA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUkUjĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

POSZUkUjĘ mieszkania do wynaję-
cia, 2 pokoje, os. „Bańgów”, na dłuższy 
okres najmu, umeblowane lub nie. Tyl-
ko poważne oferty,  tel. 607 074 460

SPRZedAM dom wolnostojący o pow. 
200 m2 na działce 680 m2 w Antoninie, 
pow. Ostrów Wielkopolski, osiedle dom-
ków otoczone lasami - cena 210 tys. zł, 
w rozliczeniu mieszkanie w Siemiano-
wicach Śl.,  tel. 506 543 474

SPRZedAM dom ok. 200 m2, działka 
1.500 m2 w Bobrownikach,  
 tel. 515 191 411, 501 582 232

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

SPReZdAM 2 pokoje, 38 m2, I piętro, 
balkon, c.o., Sobieskiego – nowe bloki, 
  tel. 504 434 445

SPRZedAM lub zamienię mieszkanie 
na ul. Wyzwolenia, 54 m2 na kawalerkę, 
  tel. 669 745 463

SPRZedAM mieszkanie 3-pokojowe, 
48 m2, IV piętro na ul. Wróblewskiego, 
  tel. 601 980 102

WynAjMĘ umeblowaną kawalerkę 
na Rynku Bytkowskim,  
 tel. 513 899 844

ZAMieniĘ mieszkanie w starym bu-
downictwie na nowe spółdzielcze,  
 tel. 602 314 720

ZAMieniĘ mieszkanie w bloku, 54 m2, 
trzy pokoje, balkon, na 2 pokoje w blo-
ku w Siemianowicach,  
 tel. 509 619 784

ZAMieniĘ mieszkanie, spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

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

RÓŻne

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

PRACA dla elektryka z doświadcze-
niem minimum 5 lat z uprawnienia-
mi SEP do 1kV i prawem jazdy kat. B. 
Praca na pełny etat lub ½ etatu,  
 tel. 601 424 414, 501 598 222

PRACA dla automatyka z doświad-
czeniem minimum 5 lat z uprawnienia-
mi SEP do 1 kV i prawem jazdy. Praca 
na pełny etat lub ½ etatu,  
 tel. 601 424 414, 501 598 222

ZATRUdniMy pracownika ochrony 
obiektu firmy. Obiekt firmy w Siemia-
nowicach Śląskich. Mile widziane do-
świadczenie,  tel. 501 598 222

OdSTĄPiĘ lokal użytkowy, 21 m2, 
os. Młodych,  tel. 501 468 348

SAMOChOdOWe

A.kUPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

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

GARAŻ sprzedam przy ulicy Kapicy,  
 tel. 516 295 729

GARAŻ do wynajęcia, osiedle „Che-
mik”, okolica ul. Wróblewskiego 69-71,  
 tel. 690 126 115

kUPiĘ garaż, tel. 695 233 337

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

kUPiĘ garaż na Bytkowie,  
 tel. 795 234 705

POSZUkUjĘ garażu do wynajęcia na 
os. Węzłowiec, 
  tel. 514 631 999, 668 693 459

SPRZedAM garaż murowany na 
ul. Kołłątaja,  tel. 510 325 469

SPRZedAM garaż na ul. Jagielloń-
skiej,  tel. 693 867 515
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Sportowo
W części sportowej wydarzenia 

przez całe sobotnie przedpołudnie to-
czyły się równocześnie Otwarty Turniej 
Tenisa Ziemnego o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miasta dla wszystkich 
mieszkańców bez względu na kate-
gorię wiekową oraz Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Prezesa SSM dla dzieci 
– uczestników darmowych treningów, 
grup starszych do 12. roku życia. By-
ły emocje, były.

nie ma mocnych
Szybciej rozstrzygnięto turniej teni-

sowy. Do rywalizacji przystąpiło w su-
mie tylko 4 zawodników. To wskazów-
ka dla organizatorów, by w przyszłym 
roku postarać się o jeszcze większą 
promocję turnieju. Mimo że teraz tako-
wa akcja informacyjna była, potwier-
dziło się tylko, że tenisem dużo trud-
niej zainteresować w naszym mieście, 
aniżeli piłką nożną.

Jeśli chodzi o samą rywalizację, po 
raz czwarty z rzędu w turnieju zwy-
ciężył Marcin Wawrzon. W tym tur-
nieju nie ma mocnych na niego. Mo-
że w końcu w przyszłym roku? Tym ra-
zem w dwóch setach - 6:3, 6:3 pokonał 
on swojego rywala zza siatki – damia-
na Skowronka.

Puchar osobiście wręczył mu Adam 
Cebula – przewodniczący RM. W or-
ganizację turnieju aktywnie włączy-
li się Leon Pichen i julian Spławski 
– członkowie Rady Osiedla „Bańgów”.

Rozstrzygnęły karne
Dużo emocji dostarczył turniej piłkar-

ski, w którym zmierzyli się uczestnicy 
treningów piłkarskich z grup 10-12 lat, 
ćwiczący na czterech boiskach wielo-
funkcyjnych: w „Bańgowie”, „Tuwimie”, 
„Węzłowcu” i w Michałkowicach. Fa-
worytem zawodów było osiedle „Bań-
gów”, którego zawodnicy sięgali na 
przestrzeni ostatnich lat po kilka pu-
charów i wyróżnień najważniejszych 
turniejów piłkarskich, organizowanych 
lub współorganizowanych przez SSM.

Rywalizację oparto o formułę każ-
dy z każdym, dwie połowy – po 15 mi-
nut każda. Drużyny złożone były z pię-
ciu zawodników w polu plus bramkarz.

W ostatnim finałowym meczu na-
przeciwko siebie stanęły dwie naj-
lepsze z dotychczas rywalizujących 

w tym turnieju drużyn – z osiedli „Bań-
gów” i „Tuwima”. W regulaminowym 
czasie gry było 3:3. O końcowym zwy-
cięstwie rozstrzygnęły karne, które le-
piej wykonywał ten drugi zespół, prze-
łamując tym samym hegemonię „Bań-
gowa” w międzyosiedlowych rozgryw-
kach. Warto dodać, że trzecią lokatę 
zdobył zespół z „Michałkowic”. Czwar-
te miejsce przypadło osiedlu „Węzło-
wiec”. 

- To był naprawdę dobry turniej. Tu-
taj już nie było wyników meczy z różni-
cą 7-8 bramek, jak bywało to nieraz na 
pierwszych  turniejach.  Wyrównał  się 
poziom, mecze zacięte i o bramkę jest 
już  dużo  trudniej – podsumowuje tre-
ner Robert Razakowski. – Zawodni-
ków z „Bańgówa”, moim zdaniem „zja-
dła” rutyna. Podeszli do zawodów zbyt 
pewni  siebie  i osiedle  „Tuwima”  utar-
ło  im nosa – zauważa dariusz Rzeź-
niczek.

Puchar oraz pamiątkowe medale 
wręczali młodym zawodnikom człon-
kowie Zarządu SSM – Zbigniew Lek-
ston oraz jolanta Sobek, a także 
Mieczysław hojda – przewodniczą-
cy Rady Osiedla. Każdy z uczestni-
ków turnieju otrzymał imienny dyplom 
uczestnictwa – pamiątka do teczki (al-
bo na ścianę?) na lata oraz upominki.

Wyłoniono też najlepszego strzelca – 
Mateusz Odyga z „Bańgowa” (8 bra-
mek) oraz, co przyszło zdecydowanie 
trudniej, najlepszego bramkarza a tym 
okazał się Michał kokoszka z Michał-
kowic.

- Mateusz od małego cały czas chciał 
grać  w piłkę,  było  to  po  nim  widać, 
zresztą  tata  też  grał  trochę  w piłkę. 
Dlatego  zdecydowaliśmy  się  zapisać 
go  na  treningi.  Zaczynał  właśnie  tu-
taj. W międzyczasie zapisaliśmy go do 
klubu,  na  „Stadion  Śląski”.  Teraz  ra-
dzi sobie  tam całkiem dobrze, ale za-
jęć  organizowanych  przez  SSM  nie 
odpuszcza  –  opowiadają Agnieszka 
i Marek Odyga rodzice króla strzel-
ców turnieju.

Choć tata też grał w piłkę to jednak 
wzorem piłkarskim Mateusza Ody-
gi jest Leo Messi. – On ma szybkość, 
dobrą  kontrolę  piłki,  strzela  finezyjnie 
– charakteryzuje swojego idola. Sam 
Mateusz też poniekąd może być – już 

dla młodszych kolegów – dobrym przy-
kładem...

A jak inni zawodnicy komentowa-
li turniej?

- Świetne  zawody.  Zawsze  przegry-
waliśmy z „Bańgowem” a teraz wygra-
liśmy po karnych. Wczoraj ostro treno-
waliśmy  i zebraliśmy  się  tu,  aby  wy-
grać. Dopięliśmy swego! – cieszył się 
bardzo 12-letni Michał kurzyca z „Tu-
wima”.

- To  był  chyba  ostatni  dzwonek  na 
wygraną. Niektórzy odchodzą już z tre-
ningów,  bo  kończą  12  lat.  Tak  jak  ja 
– po 4  latach... Wreszcie wygraliśmy! 
– mówił uradowany 12-letni Bartosz 
Skorupa, który grał w drużynie z „Tu-
wima” między innymi ze swoim bratem 
Mikołajem.

- Świetnie mi wyszły te zawody. Waż-
na  była  obrona.  Najtrudniej  grać  by-
ło z „Bańgowem”, bo byli szybcy. Mie-
liśmy  dobry  skład,  wygraliśmy,  ale 
ciągle  trenujemy.  Bardzo  miłe  to,  że 
wszyscy  dostaliśmy  jakieś  upomin-
ki.  Ja  w siatce  miałem  między  inny-
mi czapkę, breloczek  i słodycze – po-
wiedział z uśmiechem 12-letni Paweł 
drynda.

Zwycięska drużyna z „Tuwima” wy-
stąpiła w składzie: Paweł drynda, Mi-
chał kurzyca, Filip Marszałek, da-
niel Pielacki, daniel Pięta, Bartosz 
Skorupa, Mikołaj Skorupa, Michał 
Wysocki, Leonard Żak.

Jedni cieszyli się i pękali z dumy, inni 
byli przygnębieni, niektórzy nawet ze 
łzami w oczach przeżywali swoje nie-
powodzenie. Tak to bywa w sporcie. 
Raz wygrywa „Bańgów”, raz „Tuwi-
ma”. Na „Michałkowice” i „Węzłowiec” 
też przyjdzie kolej...

Muzycznie, tanecznie
Tańce śląskie, pop i romantic lista
Popołudniu nadeszła pora na wyda-

rzenie muzyczne. Jak to zwykle bywa 
na tego typu imprezach, ta część arty-
styczna składała się niejako z dwóch 
części – bloków. Pierwsza to wystę-
py dzieci i młodzieży. Podczas drugiej, 
śpiewały i bawiły lokalne czy regional-
ne gwiazdy estrady, nierzadko koja-
rzone ze śląskich rozgłośni radiowych 
bądź telewizji.

Już od początku było barwnie za 
sprawą występów dwóch grup – szkol-
no-przedszkolnej i starszej Dziecięce-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Siemia-
nowice”, działającego przy Siemiano-
wickim Centrum Kultury oraz solowe-
go występu Roksany kontny, która 
zaprezentowała się w piosence ludo-

Grali ci, zagrali i tamci...
„koniec wakacji w „Bańgowie” – pod takim hasłem odbył się w ostatnią 

sobotę sierpnia br. Piknik Osiedlowy. Boisko wielofunkcyjne oraz krąg ta-
neczny po raz kolejny stały się arenami sportowych i muzycznych wyda-
rzeń... Były śmichy-chichy i... łzy.



Piknik to także rozgrywki sportowe

Medale, puchary wręczali m.in. Zbigniew Lekston 
– Prezes Zarządu SSM (z lewej) i Adam Cebula – 

przewodniczący Rady Miasta (z prawej)

dzieci jak zawsze wiodły prym

Stały gość Pikniku Osiedlowego w „Bańgowie” – 
„Romantic”

Śląskie stroje, ładne tańce

Co to jest, jak nazywa się... – konkurs wiedzy 
o mieście, Spółdzielni
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Walerego Wróblewskiego 57
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Walerego Wróblewskiego 53A
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Alfonsa Zgrzebnioka 38
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ciąg dalszy ze str. 26
wej „Gąska”. – Zawsze  podobały  mi 
się śląskie stroje ludowe. Moja babcia 
miała taki, ale nie do tańca tylko tak się 
po prostu kiedyś nosiło – nawet w Sie-

mianowicach, by ktoś nie wierzył! Dla 
mnie takie występy w śląskich strojach 
zawsze są sympatyczne. Stroje,  choć 
teraz zupełnie niedzisiejsze, są nadal, 
jak  widać,  piękne,  kolorowe  – powie-
dział pan Włodzimierz z ulicy Włady-
sława Reymonta.

- Bardzo podobała mi się dzisiaj mu-
zyka.  Tańczyłam  i śpiewałam  dużo. 
W domu  też  śpiewam  i tańczę.  To, 
że  tu  jestem  to zasługa dziadka – on 
mnie tu wyciągnął – powiedziała 7-let-
nia Pola Pawlik.

W dalszej części bloku muzyczne-
go dzieci i młodzieży, prezentowali się 
między innymi: uczniowie i podopiecz-
ni Zespołu Szkół nr 1 w „Bańgowie” 
(Alicja Gajewska, natalia Miszczy-
szyn, Wioletta Wanot, oraz Młodzie-
żowego Domu Kultury im. H. Jordana 
(Martyna kusak, Wiktoria jastrzęb-
ska, Aleksandra Mendzla, Alicja 
Bednarczyk, Wiktoria Rytkowska).

Na bańgowskiej estradzie po raz en-
ty wystąpił lubiany zespół „Romantic” 
z Domu Kultury „Chemik”. Po nim mi-
krofony przejął „Jinks”. Istniejący od 
2011 czteroosobowy zespół zaprezen-
tował swoje najlepsze autorskie utwory.

Gdy powoli się ciemniło, po przerwie, 
w której między innymi troje siemiano-
wiczan zmagało się z pytaniami z wie-
dzy o Siemianowicach w konkursie, na 

estradzie pojawił się jacek kierok. 
Śpiewał, żartował, wychodził do ludzi. 
Przy jego piosenkach wyszli bawić się 
pod estradę pierwsi mieszkańcy – pary 
i mamy z dziećmi. Równocześnie za-

płonęło – jak zwykle bywa to podczas 
imprez plenerowych w Bańgowie – tra-
dycyjne ognisko. Choć tym razem nie-
wielu mieszkańców zdecydowało się 
upiec sobie nad nim kiełbaski, to sam 
widok płonącego ogniska zrobił nieco 
romantyczny, sielski klimat. Po prostu 
miło było posiedzieć... 

I chyba właśnie to może być jednym 
z powodów, dla których zazwyczaj (nie 
zawsze) niewielu mieszkańców de-
cyduje się wyjść potańczyć do kręgu, 
pod estradę. Nawet przy najżywszych 
przebojach większość woli sobie jed-
nak posiedzieć czy po prostu przysta-
nąć, by wsłuchać się na chwilę. 

Trochę osób bawiło się podczas 
ostatniego występu tego wieczoru. Di-
sco-polowy zespół „Pryma” bawił do 
samej 22.30. W tym roku – po wnio-
skach, sugestiach uczestników po-
przednich imprez plenerowych – wy-
dłużono czas trwania pikniku o pół go-
dziny. To był celny ruch. – Cieszę się, 
że  wydłużono  tę  imprezę  nawet  o te 
małe pół godziny. Chociaż może Spół-
dzielni  uda się następnym  razem wy-
dłużyć  to  do  północy?  Ten  raz  w ro-
ku można by pokusić się o imprezę do 
północy  i ze  sztucznymi  ogniami  na 
końcu. Myślę, że nawet gdyby miała to 
być  muzyka  „puszczana”  powiedzmy 
z taśmy, to ludzie bawiliby się dobrze. 

Czy  na  ławkach,  czy  w tańcu  –  nie 
ważne. W końcu zakończenie wakacji, 
więc dobrze jest się wybawić! – ocenił 
Paweł Skrzypek, mieszaniec osiedla.

- Impreza  może  być,  tylko  mało  lu-
dzi. Myśmy ot  tak przyszli  tutaj  popa-
trzeć. Ta muzyka może być – dla nas 
ok., choć każdy ma swoje upodobania. 
O organizacji można mówić w samych 
superlatywach,  tylko  komary  mogłyby 
nie  kąsać – mówili podczas imprezy 
państwo Turos, mieszkańcy z części 
osiedla administrowanej przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Fabud”.

Organizatorzy, sponsorzy
Organizatorami wydarzenia byli Ra-

da Osiedla „Bańgów” i administracja. 
Sponsorami: Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, Bipro-Ecosys-
tem, MJ – Małgorzata Juranek, Przed-
siębiorstwo Handlowe „Inpuls” Janusz 
Dudek, Zakład Budowlany „RENBUD”, 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
Przedsiębiorstwo Handlowe „Maxi-
-Tech” Robert Urgacz, Zakład Instala-
cyjny Damian Rybarczyk, WWT Polska, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Fabud”, 
Przychodnia „Familia”, Zakład Ogólno-
budowlany Tomasz Janoszka, Aqua 
Sprint Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Przyszłość” Henryk Polak, 
LMML Michał Lekston, s.c. „Sukces” 
Sebastian Kachel, Roboty Alpinistycz-
ne „Tomet” Adam Kuźnik, Zakład Zie-
leni „Arcon” Witold Arciszewski, „Bud-
mar” Mariusz Wesołowski, „Gastro-Ser-
wis” Langfort, Usługi sprzątania „Skor-
pion” Tomasz Wikliński, F.H. Józef Mi-
łek, Zakład Ochrony Środowiska Ry-
szard Morawiec.

Rafał Grzywocz

Zielony Konkurs 2016

Grali ci, zagrali i tamci...

do końca lata bliżej niż dalej, ale mimo to wciąż 
nietrudno zauważyć ukwiecone gdzieniegdzie 

balkony, czy dopieszczane przydomowe ogródki. Zielo-
ne rośliny, a także białe, czerwone, fioletowe, różowe, 
żółte ich kwiaty zdobią niejeden budynek SSM. 

W zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
nie za dużo jest bloków z tak ciasnymi balkonami, że nie-
wiele da się z nimi zrobić – tak jest na przykład w niektórych 
budynkach w osiedlach „Młodych” i „Centrum”. Stąd zresz-
tą trudno znaleźć tam ukwiecone kąciki. Jednakże zdecy-
dowana większość bloków mieszkalnych w Spółdzielni po-
siada popularne „prostokąty”, gdzie sporo miejsca jest do 
zagospodarowania. Każdy urządza je według własnych po-
trzeb. Dla jednych to przechowywalnia gratów, suszarnia, 
dla innych znów miejsce do opalania albo wypicia kawy. 

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje szybkie tem-
po życia. I pewnie dlatego – co zauważają również sprze-

dawcy kwiatów – z roku na rok jest coraz mniej ukwieco-
nych balkonów, zadbanych przydomowych ogródków. I to 
pomimo tego, że ceny roślin nie poszły jakoś bardzo ostat-
nimi czasy do góry. W biegu nam się po prostu nie chce te-
go robić.

Na szczęście w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, nie mamy problemu z ich znalezieniem. Na 
przekór wspomnianemu wcześniej spostrzeżeniu, w osie-
dlach „Bańgów” oraz „Chemik” ukwieconych balkonów, czy 
ogródków jest jak grzybów po deszczu. To cieszy.

Tym razem pokazujemy najwięcej zdjęć właśnie z tych 
osiedli, a także z osiedla „Centrum” i „Węzłowiec” – po jed-
nym. Kolorowo.

Czekamy na kolejne sygnały od mieszkańców – telefo-
niczne, elektroniczne. Obojętnie. Sami też szperamy po za-
kamarkach zasobów spółdzielczych w poszukiwaniu tych 
godnych pokazania. Jeszcze tylko parę tygodni...           rg
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
dLA kAŻdeGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
POniedZiAŁek

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

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

ŚROdA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

CZWARTek
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Kółko gry strategicznej GO ............................17.00 – 19.00
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

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

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

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

Rozwiązanie SUdOkU 3/16

6 4 7 2 8 5 9 3 1
1 8 2 3 9 6 7 4 5
3 5 9 4 7 1 8 6 2
8 6 5 9 2 7 3 1 4
7 3 4 6 1 8 5 2 9
9 2 1 5 4 3 6 7 8
4 9 3 8 6 2 1 5 7
5 7 8 1 3 4 2 9 6
2 1 6 7 5 9 4 8 3

SUdOkU 4/16

4 2

2 5 1 9

5 1 2 4 3 7

1 7 8 3

6 4 5

4 5 2 6

7 3 5 9 8 1

9 4 3 2

2 9

Rozwiązanie SUdOkU polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolumnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Parę miesiące temu rozpoczęliśmy publikację zagadek 
logicznych i SUDOKU – łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Latarki
Czterech gości chce w no-

cy przejść przez dziurawy 
most. Mają tylko jedną la-
tarkę. Nie mogą przecho-
dzić przez most bez latarki. 
Most jest bardzo słaby i co 
najwyżej dwóch gości mo-
że jednocześnie w jednym 
kierunku przechodzić przez 
most. Ci goście dodatkowo 
przechodzą przez most od-
powiednio w czasie: 1, 2, 
5 i 10 minut. Kiedy dwóch 
idzie, szybszy dostosowu-
je się do wolniejszego, i tak 
np. kiedy idzie gość z „szyb-
kością” 2 i gość z – 5, idą 
razem 5 minut.

jak można przeprowa-
dzić wszystkich na dru-
gą stronę w dokładnie 17 
minut?

Galop
Pewien bogaty szejk chciał 

wydać córkę za żonę jedne-
mu z dwóch konkurentów te-
mu, kto wygra konkurs o nie-
typowych regułach: kandyda-
tom podarował po wielbłądzie, 
a zwycięstwo miało należeć 
się temu, którego wielbłąd do-
trze najpóźniej do oazy odle-
głej o dzień drogi. Po ogłosze-
niu reguł konkursu pojechał 
niespiesznie do oazy, by tam 
oczekiwać na zwycięzców. 
Jakież było jego zdziwienie, 
gdy zobaczył szybko zbliżają-
cych się konkurentów! Każdy 
z nich na rozpędzonym wiel-
błądzie, poganiał go, czym tyl-
ko mógł. jak to możliwe?

PS Córka nie była bardzo 
brzydka... i dorzućmy jeszcze 
do córki jakieś pół państwa!

Połam głowę

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Mie lo ne ko ja rzy nam się naj czę ściej 
z ko tle ta mi. Nie zbyt to wy kwint na po tra-
wa, cho ciaż ta nia i ła twa w przy go to wa-
niu. A prze cież z mię sa mie lo ne go moż-
na przy rzą dzać bar dzo ele ganc kie da-
nia. Róż ne są też ga tun ki mię sa mie-
lo ne go, na zy wa ne go też czę sto: sie ka-

nym. Ta tar to mie lo na wo ło wina o bar-
dzo ma łej za war to ści ścię gien i tkan ki 
tłu szczo wej; mie lo na wo ło wi na spo-
rzą dza na jest z wo ło wi ny z grub sza po-
zba wio nej ścię gien, za wie ra ją cej ma-
ksy mal nie 20 proc. tłu szczu; mie lo na 
wie przo wi na nie za wie ra wię cej niż 
35 proc. tłu szczu, a uży wa na na ko tle-
ty mie lo ne i met kę mie sza na jest z so lą, 
ce bu lą i przy pra wa mi; mię so mie lo ne 
mie sza ne skła da się z mię sa wo ło we-
go i wie przo we go, a za war tość tłu szczu 
kształ tu je się w nim na po zio mie 30%. 

Pul pe ty mięsne  
w so sie szpi na ko wo cy try no wym 
500 g mie lo nej wo ło wi ny, 1 buł-

ka, 1 ce bu la, 2 jaj ka, po 1 ły żecz-
ce su szo ne go ty mian ku i roz ma ry nu, 
sól, świe żo zmie lo ny pieprz, 3\4 l bu-
li nu mię sne go, 30 g ma sła, 35 g mą-
ki pszen nej, 100 g przy go to wa ne go, 
gru bo po sie ka ne go szpi na ku, 2 ły-
żecz ki so ku cy try no we go, 1 łyż ka 
star tej skór ki z cy try ny, 2 łyż ki mle ka. 

Buł kę roz mo czyć w zim nej wo dzie, 
w tym cza sie obrać ce bu lę i po sie kać 
w drob ną ko st kę. Roz bić 1 jaj ko i od dzie-
lić żółt ko od biał ka. Od ci śnię tą buł kę wraz 
z mię sem wło żyć do mi ski, na stęp nie wy-
mie szać z po sie ka ną ce bu lą. 1 ca łym jaj-
kiem, biał kiem i zio ła mi, przy pra wić so-
lą i pie przem. Z ma sy mię snej, mo kry mi 
dłoń mi ufor mo wać klo psy, wrzu cić je do 
go tu ją ce go się bu lio nu, ze brać z wierz-
chu two rzą cą się po cząt ko wo pia nę i go-
to wać na śre dnim ogniu przez 15 do 20 
mi nut. Na stęp nie wy jąć i po sta wić w cie-
płym miej scu. Bu lion prze ce dzić przez 
si to, odmie rzyć z nie go 1\2 li tra. Na sos 
roz pu ścić w garn ku ma sło, do dać mą-
kę, prze mie szać i pod sma żyć na zło to-
żół ty ko lor. Za lać bu lio nem i do kła dnie 
roz trze pać trze pacz ką, aby w so sie nie 
by ło gru dek. Do pro wa dzić sos do wrze-
nia, do dać szpi nak, przy pra wić so lą, pie-
przem. so kiem cy try no wym i skór ką z cy-
try ny. Nstęp nie zmniej szyć ogień. Żółt ko 
roz mą cić z mle kiem i za pra wić tym sos, 
jed nak w cza sie za pra wa nia nie mo że 
się on go to wać. Pul pe ty wło żyć do so su, 
od cze kać 5 mi nut, aby prze szły je go aro-
ma tem. Po da wać z ry żem. 

Tak jesteś odważ-
ny i to nawet często 
na granicy brawury. 
Lubisz niebezpie-

czeństwo, mobilizuje Cię to do działa-
nia. Często sam prowokujesz niebez-
pieczne sytuacje. Trzeba przyznać, że 
zazwyczaj udaje Ci się wyjść z opresji 
bez szwanku.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem By-
ka są spokojni, roz-
ważni, wszystko ro-

bią z namysłem, tak, aby jak najmniej 
ryzykować. Często rezygnują z cieka-
wych ofert, boją się porażki. Jeśli jed-
nak po długim namyśle podejmą decy-
zję, są konsekwentni w realizacji.

Z Bliźniętami róż-
nie bywa, bowiem ich 
najbardziej charakte-
rystyczną cechą jest 

zmienność. Bywa, że postępują bardzo 
odważnie w sytuacji, gdy należałoby się 
zastanowić, innym razem boją się cze-
goś, co nie może być groźne w skutkach.

Urodzeni pod zna-
kiem Raka nie za-
stanawiają się nad 
tym, czy warto być 

odważnym. Postępują tak, jak wydaje 
im się, że będzie to dla nich korzystne. 
Kobiety Raki często boją się diagnozy 
lekarskiej i dlatego zgłaszają się zbyt 
późno na konieczne badania.

Pamiętamy z dzie-
ciństwa wierszyk 
o Burczymusze, który 
opowiadał wszystkim, 

że nie boi się niczego, a przestraszył 
się małej myszki. Ludzie spod znaku 
Lwa chętnie opowiadają o swoich bo-
haterskich czynach, podczas gdy rze-
czywistość bywa najczęściej inna.

L u d z i e  u r o d z e -
ni pod znakiem Pan-
ny postępują zawsze 
bardzo rozważnie 

i obca im jest brawura. Potrafią jed-
nak zdobyć się na odwagę, szczegól-
nie, kiedy muszą bronić kogoś sobie 
bliskiego, wtedy stają się jakby inny-
mi ludźmi.

Waga potrafi wyka-
zać pewną dozę od-
wagi, ale w szcze-
gólnych okoliczno-

ściach, gdy chce zaimponować kobie-
cie, na której mu zależy. Nie zdarza się 
to jednak zbyt często, chociaż zawsze 
robi wrażenie na innych osobach.

Skorpiony, po-
dobnie, jak Barany 
są bardzo odważne 
i gardzą niebezpie-
czeństwem. Różnica 

polega na tym, że Barany lubią walkę, 
a Skorpiony podejmują ją dla osiągnię-
cia celu. Może to być chęć pognębienia 
przeciwnika.

Strzelec, ani nie 
wyróżnia się zbytnią 
odwagą, ani nie jest 
tchórzem. Działanie 
podejmuje prawie 

wyłącznie w obronie własnej, lub in-
nej osoby. Na Strzelca na pewno mo-
żesz liczyć, gdy ktoś chciałby Ci zro-
bić krzywdę.

Pan Koziorożec 
potrafi zdobyć się 
na odwagę, gdy taka 
postawa przybliża go 

do realizacji jakiegoś celu, na którym 
mu bardzo zależy. Wtedy jest skłonny 
podjąć nawet dość duże ryzyko, cho-
ciaż zazwyczaj działa rozważnie.

Ludzie spod znaku 
Ryb żyją zazwyczaj 
spokojnym, uregulo-
wanym życiem i spo-

kój ten rzadko jest zakłócany. Jeśli 
jednak czują się zagrożeni, potrafią 
zdobyć się na walkę i to nawet dość 
bezwzględną, gdy chodzi o rodzinę.

Urodzeni pod tym 
znakiem są inteli-
gentni, oczytani, po-
trafią logicznie my-

śleć, mają często skłonności do fobii 
i lęków. Panie Wodniczki mogą bać 
się myszy czy motyli, chociaż wiedzą, 
że  im nie zagrażają.

Czy jesteś 
odważny?
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Owoc fasoli; 8. Był 

zorganizowany 27 sierpnia w Bańgo-
wie; 9. Ani wieś ani miasto; 10. Nie-
jeden w karierze; 11. Interesant; 
12. Czasomierz; 13. Bzykające utra-
pienie wczasowiczów; 16. Mistrz ku-
cia; 19. Cukierek z ruloniku; 20. Bok 
czoła; 21. Grający krążek; 22. Suku-
lent doniczkowy; 23. Brynica w kory-
cie; 26. Ruchome lub kręte; 29. Luto-
wa solenizantka, imię I damy; 32. Na-
cisk; 33. Przeprowadzany przez dzien-
nikarza; 34. Silnik; 35. Ciastko z kre-
mem; 36. Podwalina; 37. Pieprzojad 
amerykański; 38. Brana u krawca.

PiOnOWO: 1. Plamka na oku; 2. Ta-
lerz na dachu; 3. Śląska gra w kar-
ty; 4. Ślad po przejściu piły; 5. Łu-
bianka; 6. Dzielnica Siemianowic Ślą-
skich; 7. Podoficer; 13. Maszyna cy-
frowa; 14. Osiedle SSM mające 40 
lat; 15. Imię męskie; 17. Leczy nowo-
twory; 18. Prenumerator; 24. Rycerz 
z Maszkowic herbu Słońce; 25. Ma-
szyna budowlana; 27. Opłata za 
mieszkanie; 28. Bumelant; 29. Z lufą 
na lawecie; 30. Magiczna przy ulicy 
Jana Pawła II; 31. Zniewaga.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 23 września br. na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 9/2016 lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomo-
ści: krzyżówka nr 9/2016. Nagrody 
za rozwiązaną krzyżówkę nr 8/2016 

z hasłem: Wakacji  czar  otrzymują: 
hildegarda ŚnieGOCkA, ul. Karo-
la Świerczewskiego 46B (I miejsce); 
janina SikORA, ul. Walerego Wró-
blewskiego 55 (II miejsce); Bogusław 
dZieLSki ul. Karola Świerczewskiego 
48A (III miejsce).

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

pierwszej nagrody jest właściciel marki 
Timemaster a pozostałych – Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy, przedsta-
wiciele władz samorządowych, pracow-
nicy SSM i redakcja „MS”.

Ma ma mó wi do syn ka:
- Ja siu, od dwóch ty go dni nie cho-

dzisz do szko ły! Na praw dę, dzi siaj mu-
sisz już iść.

- Nie eee... Nie pój dę... — mó wi płacz-
li wie Ja sio.

- Nie lu bię szko ły...
- Ja siu, fe rie daw no się skoń czy ły. 

Mu sisz iść!
- Nie pój dę do szko ły... dzie ci mnie 

nie lu bią iiii… ja też nie lu bię dzie ci...
- Ja siu! — mó wi ostro ma ma.
- Mu sisz iść do szko ły z dwóch pod-

sta wo wych po wo dów. Po pierw sze, 
masz już 55 lat, a po dru gie, je steś dy-
rek to rem tej szko ły.

J K L
Jasiu, powiedz nam, co widzisz za 

oknem?

- Za oknem rośnie krzok.
- Nie mówi się krzok tylko krzak.
- Za oknem rośnie krzak. Na krzaku 

siedzi ptok.
- Nie mówi się ptok tylko ptak.
- Na krzaku siedzi ptak.
- Jasiu, a co to za ptak?
Jasiu już kompletnie zdezorientowa-

ny odpowiada:
- To jest sraka.

J K L
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Na całe szczęście Siemianowice Śląskie nie znalazły się 
w samym centrum burzy, a według niektórych nawet „trąby 
powietrznej”. Znacznie więcej interwencji odnotowano w są-

siednim Chorzowie. Jeśli chodzi o zasoby Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, zgłoszenia od mieszkańców 
o skutkach pojawiły się głównie w osiedlach „Węzłowiec”, 
„Młodych” i „Michałkowice”.

Poza pojedynczymi przewróconymi drzewami i oderwa-
nymi gałęziami, w osiedlu „Węzłowiec” administracja odno-
towała między innymi: oderwaną obróbkę blacharską w bu-

dynkach przy ulicy Władysława jagiełły 35B i 37C oraz 
zniszczony daszek nad balkonem przy jana Polaczka 4A. 
Z kolei w osiedlu „Młodych” przy ulicy Franciszka Zubrzyc-

kiego 1 strażacy musieli podjąć interwencję na rogu ściany 
frontowej i szczytowej, gdzie oderwała się blacha narożna.

Lipcowo-sierpniowe wichury spowodowały, że wiele słab-
szych, bądź mniejszych drzew po prostu nie wytrzymało i „pa-
dło”. W sierpniu między innymi kolejne – w rejonie budynku 
przy ulicy Władysława Sikorskiego 1 (teren miejski) czy na 
rogu ulic Bohaterów Westerplatte 12 i Alei Młodych.     rg

Kogoś zadziwiły nietoperze, żubry, 
kto inny po raz pierwszy był w Ogro-
dzieńcu – Podzamczu a jeszcze in-
ny wygrał półkolonijny „Mam Talent” – 
w ogóle cokolwiek pierwszy raz w ży-
ciu. Ktoś poznał, co to jest „dywan”, 
albo jak się gra w piłkarzyki, kto inny 
gdzie leży i jak wygląda Wisła – miej-
scowość Wisła, jeszcze inny wykąpał 
się na kąpieliskach za wszystkie czasy. 

Można by wymieniać i wymieniać. 
Jest coś jednak w tych półkoloniach 
organizowanych przez Dom Kultury 
„Chemik”, co powoduje, że dzieci – 
kiedy by ich nie zapytać – zawsze bar-
dzo wiele mają do powiedzenia. I za-
wsze dużo dobrego. Nawet jak pró-
buje się je trochę nawet podpuścić, to 
„skarżą się” niekiedy jedynie na długie 
chodzenie albo niepogodę. 

Kolejne letnie półkolonie dobiegły 
końca. Przewinęło się przez nie w su-
mie około 130 dzieci. Chyba dużo. 
A co ciekawe, wcale nie były to wy-
łącznie dzieciaki mieszkające w za-
sobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Tych było około 70. 
Reszta – to mieszkańcy innych niż za-
soby SSM budynków. Zdarzały się też 
„rodzynki” z miast ościennych, albo 

nawet całkiem odległych, bo tutaj ktoś 
w wakacje po prostu odwiedza swoich 
dziadków.

Kolejny raz nastąpiła wymiana rocz-
ników. Są stali bywalcy półkolonii, na-

wet całkiem pokaźna grupa, ale wielu 
z uczestników było po raz pierwszy – 
około 30. Nawet nie było specjalnie ni-
skiej frekwencji jeśli chodzi o przełom 
lipca i sierpnia, jak niegdyś bywało. 
Sporo siemianowiczan po prostu zo-
stało na miejscu, w domu.

Zbigniew krupski – kierownik Do-
mu Kultury „Chemik” podkreśla, że 
była to, mimo wakacyjnych przetaso-
wań, zgrana, bardzo poukładana gru-
pa, którą za zachowanie chwalili or-
ganizatorzy różnych wydarzeń kultu-
ralnych, w jakich brała udział na prze-
strzeni tych dwóch miesięcy. Na „po-
mocną dłoń” zawsze mogli liczyć ze 
strony opiekunów grupy.

Było co oglądać i...
W tym roku najmłodszym udało się 

zobaczyć bardzo wiele. Jak na niespeł-
na dwa miesiące to... Zresztą zobacz-
my: Brenna, Pławniowice, Pszczyna, 

Siewierz, Siamoszyce, Ogrodzieniec – 
Podzamcze, Koszęcin, Wisła i Śląski 
Ogród Zoologiczny, źródło rzeki War-
ty. Oczywiście opiekunowie zapisywali 
swoje dzieci różnie – czasem na dwa 

tygodnie, niekiedy trzy, rzadziej dłużej 
aniżeli miesiąc. Więc każdy z uczest-
ników coś na pewno nowego dla sie-
bie zobaczył.

 Do tego organizatorzy zadbali, by 
w programie tegorocznych półkolonii 
znalazły się wyjścia pieszo po Siemia-
nowicach Śląskich. Najchętniej odwie-
dzano Pływalnię Miejską i Park Trady-
cji, gdzie regularno wyświetlano bajki. 
Dosyć często były wypady na boiska 
wielofunkcyjne i place zabaw SSM. 
Półkoloniści mieli okazję poćwiczyć 
na Kompleksie Sportowym „Siemion” 
z trenerami Pawłem Siegelem i Łuka-
szem Wojcieszkiem oraz Pauliną Re-
der – reprezentantką Polski w hokeju 
na trawie. Wzięli udział też w Święcie 
Czekolady na Rynku Miejskim. 

Już na miejscu – w Domu Kultu-
ry „Chemik” opiekunowie grupy za-

Skutki kolejnej wichury
W sierpniu po raz kolejny mieliśmy do czynienia z anomaliami pogodowymi. 21 sierpnia br. przez tę część 

województwa przeszła burza wraz z towarzyszącą jej silną wichurą i opadami deszczu. największe skutki 
odnotowano w zachodniej części Siemianowic Śląskich, w tym w zasobach SSM.

os. „Michałkowice”, Władysława Sikorskiego 1

os. „Węzłowiec”, silne podmuchy wiatru zerwały 
obróbkę blacharską na dwóch budynkach Władysława 

jagiełły 35B i 37C

ciąg dalszy na str. 34

Letnie półkolonie 2016

Szkoda, że tak krótko

ciąg dalszy ze str. 36
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dbali o to, by w czterech ścianach też 
się nie nudzili. Liczne konkursy, zaba-

wy. Do najciekawszych na pewno za-
liczają się „Mam Talent” i „Mam ma-
rzenie”...

A co samym dzieciom sprawiło naj-
więcej radości, co zrobiło najwięk-
sze wrażenie, zachwyciło w sierpniu? 
Czego się być może nauczyli? Wspo-
mnieniami dzielili się już podczas Ba-

lu Przebierańców, który kończył tego-
roczne półkolonie:

- Mi na półkoloniach najbardziej po-
dobały się baseny, place zabaw i spa-
cery.  Z wycieczek  to  najlepsza  była 
chyba  do  Ogrodzieńca.  Chodziliśmy 
tam po takim dużym zamku. Poznałam 
tu parę fajnych koleżanek. Na bal koń-
czący półkolonie przebrałam się za ba-
letnicę – mówiła 8-letnia Ania Żuraw-
ska z osiedla „Centrum”.

- Basen, wycieczki  –  to  było  tu  naj-
lepsze!  Tam  fajnie,  gdzie  się  kąpali-
śmy we wodzie, bo bardzo lubię nurko-
wać. Na półkolonie chodziłam ze swo-
ją  siostrą – powiedziała 7-letnia Rok-
sana kabylska. Jej siostrze esterze 
najbardziej podobało się w Ogrodzień-
cu – Podzamczu. – Kupiłam tam sobie 
nawet  naszyjnik  dla  siebie  i siostry – 
dodała. Na Balu Przebierańców Estera 
przebrana była za pielęgniarkę.

- Jak  jesteśmy wycieczką w Siewie-
rzu to zawsze oglądamy taki zamek co 
ma dwa piętra. Na placu zabaw też jest 
tam  taka  łódka, w której  są  różne za-
bawki.  Na  półkoloniach  bardzo  podo-
bał mi się konkurs „Mam Talent”. Gra-
łem na keyboardzie i,  jak się okazało, 
wygrałem – mówił z uśmiechem 7-letni 
Patryk Popczak z osiedla „Młodych”. 

– Zagrałem „Przedszkolaczka” i chyba 
to zadziałało. W nagrodę dostałem ka-
mizelkę  odblaskową,  misia  odblasko-

wego  i bańki – dodał. Na balu Patryk 
przebrany był za policjanta.

- Mi  się  podobało  na  boiskach 
i w Ogrodzieńcu.  Tam  na  zamku  było 
dużo zabytków. Była też taka sala tor-
tur,  gdzie  był  stół  do  rozciągania  rąk 
i nóg,  krzesło  i wałek.  Fajnie,  bo  by-
ło  też później dużo sklepów z pamiąt-

kami. To w ogóle moje drugie półkolo-
nie,  pierwsze  tutaj.  Całkiem  fajne  też 
były  zabawy  tu  na  miejscu.  Graliśmy 
w „Państwa  –  Miasta”,  były  konkursy 
rysunkowe. W konkursie „Moje marze-
nie” namalowałem siebie na boisku jak 
gram jako Polska – pochwalił się Mar-
celi einehmer.

- Najfajniejsze w tym wszystkim jed-
nak  były  wycieczki.  Na  przykład  do 
Koszęcina.  Tam  był  naprawdę  fajny, 
duży  basen  ze  zjeżdżalniami.  Oglą-
daliśmy  też  taki  zamek  z ogrodem, 
a w jego środku wystawione były stro-
je  ludowe.  Na  półkoloniach  nauczy-
łem się, że trzeba być cierpliwym, bo 
na  przykład  czasem  jak  chcieliśmy 
grać w piłkę to mówiono: później, póź-
niej,  więc  musieliśmy  czekać – rela-
cjonował 11-letni kacper Stachoń 
z osiedla „Węzłowiec”.

- Z półkolonii zapamiętam na pewno 
czwartkowe wycieczki autokarowe, bo 
co  chwilę  jeździliśmy  w inne  miejsca. 
Wspaniale  było  w Koszęcinie,  na  ba-
senie w kształcie litery „K”. Z półkolonii 
też  wyniosłem  to,  że  trzeba  być  cier-
pliwym  i cieszyć  się  po  prostu  z tego 
co  się  robi.  Na  tych  półkoloniach  faj-
ne jeszcze było to, że były niekiedy ta-
kie  konkursy,  zabawy  –  niespodzian-

ki  jak na przykład „Randka w ciemno” 
czy  „Mam  marzenie”.  U mnie  na  ry-
sunku  jeśli  chodzi  o marzenie  pojawił 
się  Ruch  Chorzów,  bo  w przyszłości 
chciałbym  zostać  piłkarzem  tego  klu-
bu. Podobało mi się to, że mogłam po-
znawać nowe koleżanki, nowych kole-
gów – oceniał 11-letni Maciej Szuka-
ła z Bytkowa.

- Mi  podobały  się  całe  półkolonie. 
Bal  Przebierańców  to  fajny  pomysł. 
Ja przebrany byłem za Aladyna. Moja 
babcia  z siostrą  to  wymyśliły,  nawet 
nie  wiem  skąd  tak  ładny  strój  wzię-
ły. Babcia chyba miała go gdzieś we 

worku.  Na  półkoloniach  najbardziej 
lubiłem  spędzać  czas  na  boiskach. 
Jestem  tu  już czwarty  raz, wrócę po 
raz  piąty  – zapewniał z uśmiechem 
8-letni Patryk dzierżanowski z osie-
dla „Chemik”.

- Ja na balu jestem ninja. A na półko-
loniach  to super były wycieczki. Dużo 
bardziej wolałem kąpać się w jeziorach 
niż na basenach, bo więcej przestrzeni 
było. Pływaliśmy, robiliśmy fikołki. Wró-
cę tu zimą na ferie, bo i tak nic lepsze-
go  nie  będę  miał  do  roboty – powie-
dział 7,5 letni Maciek Wita z osiedla 
„Węzłowiec”.

Jak zwykle letnie półkolonie w Domu 
Kultury „Chemik” wieńczył Bal Prze-
bierańców. W zakończeniu uczestni-
czyli też jan dudek – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej oraz członkowie 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – jolanta Sobek oraz 
Marian Odczyk – były więc podzięko-
wania dla opiekunów za zaangażowa-
nie i życzenia dla dzieci. Były nagrody, 
słodkości.

Miesiąc, dwa i powoli, powoli trzeba 
będzie zastanawiać się nad tym, co ro-
bić w ferie zimowe. Odpowiedź może 
być prostsza niż się zdaje...

Rafał Grzywocz

Baajka! W Parku Tradycji na Balu Przebierańców każdy inny

Letnie półkolonie 2016

Szkoda, że tak krótko

ciąg dalszy ze str. 33
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Wypady na kąpieliska podobały się zawsze

Pić, pić

na boiskach i na placach zabaw...

jak to trzymać, jak w to grać!? – na kS „Siemion” 
próbowano sił w hokeju na trawie

Półkolonijne selfie musi być

W koszęcinie, w tamtejszym muzeum  
nie tylko się ogląda
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Letnie półkolonie 2016

Szkoda, że tak krótko
- Ale te wakacje szybko zleciały. Powinno być 10 miesięcy przerwy i dwa nauki – pomyślał pewnie niejeden dzieciak. 

niestety. Półkolonie w „Chemiku” skończyły się i trzeba wracać do szkolnych obowiązków. Ale za to z jakim wiel-
kim bagażem wspomnień, wrażeń...

W Ogrodzieńcu – Podzamczu podobało się najbardziej

ciąg dalszy na str. 33

Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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