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Zapraszamy
Prosię miesiąca

A więc tak…
Plany? Realizowane

Mieszkańcy poszczególnych budynków nieprzestrzegający 
obowiązku segregacji odpadów, będą – niestety – musieli li-

czyć się z tym, iż opłata za wywóz ich śmieci może pójść w górę. 

Segregacja odpadów

Ostrzeżenie!!!
czytaj 
str. 28

Jubileusz 60-lecia SSM

Od imprezy do imprezy
Ostatnie tygodnie dla mieszkańców osiedli spółdzielczych obfitowały w wydarzenia kulturalne i sportowe. Du-

żo frajdy miały przede wszystkim dzieci, bo programy poszczególnych imprez układane były głównie z my-
ślą o nich, ale nie tylko... ciąg dalszy na str. 6
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Zapraszamy
1, 2 września Święto Bytkowa  
– szczegóły w plakacie str. 17

- 9 września (sobota), MOSiR „Pszczelnik”
11.00 - Bieg rekreacyjny/nordic walking Trasa ok. 5,5 

km (Park Pszczelnik – Pole Golfowe – Bażantarnia – Staw 
Rzęsa – Park Pszczelnik)

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formula-
rza elektronicznego do 8 września br. do 11.00,

Więcej informacji na stronach: www.ssm.siemianowice.pl 
www.mosir.siemianowice.pl
oraz www.facebook.com/siemianowiceslaskienasportowo1

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą tylko 
w Biurze Zawodów 9 września br. (10.15 – 10-50).

Organizatorzy: Rada Osiedla i Administracja os. „Cen-
trum”, MOSiR

- 20 września (środa),
16.00 – boisko wielofunkcyjne przy Wł. Jagiełły 3-5-7

Turniej piłkarski dzieci
Uczestnicy: grupy starsze 10-12 lat

Organizatorzy: Rada Osiedla i Administracja os. „Węzłowiec”
- 23 września (sobota),

g. 10.00 – boisko wielofunkcyjne przy M. Skłodowskiej-Curie 
Turniej piłkarski dzieci o Puchar Prezesa SSM

Uczestnicy: grupy starsze 10-12 lat
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miasta
Uczestnicy: dla wszystkich

Zapisy na turniej tenisowy – od 9.00 do 10.00 w biurze 
zawodów przy korcie tenisowym
Organizatorzy: Rada Osiedla i Administracja os. „Bańgów”

Po południu piknik
„Pożegnanie wakacji w Bańgowie” – szczegóły str. 24

„Tuwima” – mecz i orkiestra czytaj str. 6
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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.

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

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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:

 „Michałkowice” - poniedziałki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

- „Tuwima” – wtorki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

- „Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

- „Bańgów” – czwartki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

Kategoria +12
„Węzłowiec” i „Tuwima”; Poniedziałki – 16.30-18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły
„Michałkowice” i „Bańgów” – wtorki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
BRONiSŁAW BReGuŁA i WANDA STOLARCZyK*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
4. września 2017 r. od 16.30 do 17.30

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 2. października 2017 r. dyżurować będą 
Joanna Baranowicz-Pluskwik, Zbigniew Rogoż 

*skład osobowy może ulec zmianie 
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Konkurs 

Prosię miesiąca
Do redakcji wpłynął list pana Zdzisława Z. Nasz 

Czytelnik złożył intrygującą propozycję. Po-
czytajmy i wyraźmy swoją opinię.

Nasza redakcyjna elektroniczna poczta: ssm@poczta.
fm jak i tradycyjny adres pocztowy:

Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” ul. Boh. Wester-
platte 20, 41-106 Siemiano-
wice Śl.

są do Państwa dyspozycji. 
Oczywiście można także za-
telefonować na poniedziałko-
wy dyżur redakcyjny.

Szanowni Państwo,
Chciałbym na łamach mie-

sięcznika ogłosić konkurs. Jego 
regulamin jest do uzgodnienia 
z czytelnikami, których chciał-
bym zachęcić do udziału w nim.

Drodzy mieszkańcy nasze 
osiedla wyglądają w miarę 
przyzwoicie, jednak na ich te-
renie są obiekty innych wła-
ścicieli, których wygląd razi. 
Obniżają one estetykę oto-
czenia.

Proponuję:
Wybór przez czytelników najbardziej brudnego budynku 

miesiąca nadając mu tytuł „prosię miesiąca”. Jako pierwszy 
zgłaszam do tego tytułu na wrzesień 2017 budynek daw-
nej „La Fiesty” w Bytkowie. Jako dodatkowy argument za 

tym typowaniem podaję fakt, że znajduje się on przy jezd-
ni, a klienci smażalni kurczaków spożywając posiłki spoglą-

dają nań z odrazą. Lista zwy-
cięzców z poszczególnych 
miesięcy publikowana byłaby 
aż do usunięcia zaniedbań. 
W każdym miesiącu czytelni-
cy typowaliby kolejny obiekt.

Szanowni Państwo space-
rując ulicami miasta widzi-
cie brudne i opisane sprayem 
budynki, zważcie jednak na 
to, że każdy z nich ma właści-
ciela, zarządcę, dozorcę. Al-
bo oni wrośli już w ten czar-
ny pejzaż stając się jego czę-
ścią, albo na plucie reagują 
jak na padający deszcz.

Jeżeli moją propozycję 
uważacie za zbyt kontrower-
syjną to podajcie mi inny spo-
sób, w jaki można wyelimino-
wać patologię. Tak na margi-
nesie proponowanego tytułu 

moim zamiarem nie jest szkalowanie, pożytecznych i czy-
stych skądinąd prosiąt.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Tyle Czytelnik. Czekamy na uwagi.

Dewastacje – bazgroły na elewa-
cjach budynków i garaży czę-

ści osiedla „Młodych” to najwięk-
sza jednorazowa (za jednym razem) 
dewastacja mienia od wielu, wielu 
miesięcy w całych zasobach SSM. 
A jest tego dużo – dużo za dużo. No 
cóż widać wolimy płacić za naprawy 
przedmiotów, które mogłyby służyć, 
wyglądać ładnie latami gdyby, no... 

Oprócz tego jakieś osiłki rozwali-
ły urządzenia zabawowe dla dzieci, 
płot na placu zabaw, kosz na odpady 
i znak drogowy.

Co im z tego przyszło? Co wykazali: 
Siłę? Odwagę?
Naszym zdaniem jedno: brak mózgu

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-

wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków, ja-
ko listę zapłaconych rachunków za na-
prawy, których kwota się sumuje, su-
muje i rośnie, rośnie, rośnie.

2000 złotych czeka
Non stop aktualna jest oferta Zarzą-

du SSM nagradzania kwotą 2000 zło-
tych za skuteczne wskazanie spraw-
ców dewastacji. Jeżeli ktoś dysponuje 
takimi informacjami, to należy składać 
je pisemnie, bądź telefoniczne w Dzia-
le GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja 
zapewniona.

A w osiedlach zanotowano:
Osiedle „Młodych”

- Niepodległości 22-24, 26-28, 30-32 
oraz garaże przy Niepodległości 
– bohomazy na elewacjach,

- Aleja Młodych – plac zabaw:  
połamano urządzenie zabawowe, 
ważkę.

Osiedle „Michałkowice”
- Przyjaźni 44 – garaże, bazgroły na 

elewacji,
- Przyjaźni 44-46 – wykopano kosz na 

psie odchody.
Osiedle „Węzłowiec”

- Grunwaldzka 7B – połamano znak 
drogowy „ustąp pierwszeństwa” przy 
wjeździe/wyjeździe z drogi podpo-
rządkowanej.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Okrężna 3 – zniszczono przęsła 

ogrodzenia placu zabaw,
- Hermana Wróbla 3A – zdewastowa-

no zamek w drzwiach wejściowych.
pes

Brak  mózgu
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„Bańgów”: Szukali „lisa”,
łowili „rybki”...

W ostatni dzień lipca br. bawiono się 
w osiedlu „Bańgów”. Głównie na bo-
isku wielofunkcyjnym i zielonych te-
renach przyległych. Były też zajęcia 
komputerowe – rozrywkowe, zabaw-
ne, ale na myślenie, w salce Rady 
Osiedla przy administracji, zorganizo-
wane przez Ochotniczy Hufiec Pracy 
w Siemianowicach Śląskich.

Licznie zebrane dzieciaki – wiele z nich 
to uczestnicy letnich półkolonii organizo-
wanych przez DK „Chemik” – mogły już 
na wolnym powietrzu spróbować między 
innymi znaleźć „lisa”, czyli schowanego 
gdzieś w terenie odbiornika radiowego, 
albo przekonać się, jak wygląda praca 
na profesjonalnej radiostacji. W to wta-
jemniczali członkowie siemianowickiego 
Klubu Łączności LOK.

- Dla mnie to szukanie „lisa” było na-
wet łatwe. To wyglądało tak, że zakła-
dało się na głowę słuchawki i opaskę 
na oczy, tak by nic nie było widać, a pan 
równocześnie chował taką skrzynkę. 
Wtedy zabawa się zaczynała. Śmiesz-
ne przy tym wszystkim było to, że przy 
szukaniu można było wpaść do kosza. 
Chodzi się, chodzi aż pojawia się ta-
ki dziwny sygnał. Jak się jest już bar-
dzo blisko skrzynki to wtedy jest pika-
nie – zrelacjonowała zabawę 10-letnia 
Lilianna Stolarczyk. O tej zabawie mó-
wiła też 11-letnia Julia Jambor: - Faj-
na uciecha, ale było trochę ciężko. Du-
żo się szukało, ciągle coś pipało, coraz 
głośnej, no i w końcu się znalazło.

Inną zabawą, w jaką można było się 
zabawić podczas tej imprezy było ło-
wienie „rybek”. Próbowali ci najmłodsi: 
- Żeby dostać glutka trzeba było zło-
wić cztery rybki. Mi się udało i mam – 
powiedziała Martyna Łapkiewicz po 
otrzymaniu śmiesznej nagrody.

Chłopcy też nie mogli się nudzić, bo 
zorganizowano im mini turniej piłkar-
ski, po którym strzelano tak bardzo 
lubiane rzuty karne. Każdy z uczest-
ników dostał pamiątkę uczestnictwa. 
Poza tym, nie zabrakło konkursów ze 
skakankami i cheerleaderskimi, kolo-
rowymi pomponami...

23 sierpnia 
na kręgu tanecznym i wokół niego 

odbyło się kolejne jubileuszowe spo-
tkanie pod chmurką. Oczywiście naj-
więcej powodów do zadowolenia mia-
ły dzieci i one też skwapliwie wykorzy-
stały wszystkie możliwości do zabawy. 
Tańczono, śpiewano, malowano, gra-
no w piłkę i raczono się popcornem, 

jaki serwowała firma MMJ. Sporo pro-
blemów w ocenie wykonanych prac 
plastycznych miało jury pod przewod-
nictwem Mieczysława Hojdy – szefa 

RO. W końcu przyznano dwie pierw-
sze nagrody. Oprócz atrakcji dla dzie-
ci było też coś dla dorosłych. Przed-
stawiciele Ochotniczego Hufca Pracy 
w Siemianowicach Śląskich uruchomi-
li punkt informacyjny dla szukających 
czy też zamierzających zmienić pracę. 

„Młodych”: Malowali, tańczyli
Dużo uciechy przy ładnej pogodzie 

było też 9 sierpnia br., kiedy to w osie-
dlu „Młodych” na terenach wypoczyn-
kowych zorganizowano kolejną zaba-
wę dla dzieci. Na skwerku, położonym 
w sercu osiedla tego dnia było dużo ma-
lowania. Dzieciaki uczestniczyły w kon-
kursie plastycznym, którego tematyką 
był jubileusz Spółdzielni, a konkretnie: 
„Jak mogłoby wyglądać jubileuszowe lo-
go SSM”. Pomysłów było wiele, całkiem 
ciekawych, czasem odległych od głów-
nego tematu... ale były. Inni z kolei mieli 
okazje pomalować sobie... twarze.

- Bardzo fajny pomysł, że organizuje 
się takie małe imprezy plenerowe z oka-
zji jubileuszu Spółdzielni. Coś się dzie-
je w osiedlu, a place przynajmniej zapeł-
niają się bardziej niż w zwykłe dni ludźmi, 
przez co jest weselej i kolorowo. Może 
Spółdzielnia pomyśli o tym, by takie małe 
imprezy wakacyjne organizować cyklicz-
nie co roku? Świetnie by było – powie-
działa Kamila Będkowska, mieszkan-
ka Bytkowa. Podczas imprezy cały czas 
grała muzyka, przez co była też okazja 
do tańczenia i śpiewania. Duże wzięcie 
w ten ciepły dzień miała kurtyna wodna 
postawiona przez Aqua Sprint. 

„Chemik”: Mam Talent
– nie tylko wokalny

16 sierpnia br. odbyła się kolejna im-
preza plenerowa, tym razem na Ryn-
ku Bytkowskim. Tutaj pole do popi-
sów miały przede wszystkim kilkulet-
nie i starsze dzieciaki i one występując 
na niewielkiej estradzie (i pod nią) były 
swoistymi gwiazdami.

Mnóstwo zabaw i mniejszych kon-
kursów, a w końcu główne wydarze-
nie imprezy - „Mam Talent”. Do oce-
niania śmiałków powołano jury. Kilku-
nastu uczestników próbowało swoich 
sił w śpiewaniu, rzadziej w czymś in-
nym, choć były na przykład tańce i wy-
gibasy z hula-hopem.

- Myśmy z kolegami zdecydowali się 
na rzucanie hula-hopami na rękę. To 
był nasz popis. Nie lubię śpiewać, ale 

kolega się odważył. Uważam, że nasz 
występ był udany. Wszystko nam wy-
szło. W nagrodę dostaliśmy takie kost-
ki rubika, które można przekształcać 
w rakiety – opowiadał 7,5 letni Franek 
Konieczny.

- Ja śpiewałam piosenkę Ewy Farny 
„Bumerang” i udało mi się zająć drugie 
miejsce. Do występu trochę się przy-
gotowywałam. Czasem przed lustrem 
próbowałam, często śpiewałam, jak le-
żałam już w łóżku. Ćwiczyłam. Ja lubię 
występy przed ludźmi, dlatego występ 
w „Mam Talent” na rynku to dla mnie 
nie był żaden problem – skomentowa-
ła 9-letnia Paulina Kos.

Poza występami wokół estrady, od-
była się kolejna odsłona konkursu 
plastycznego, którego tematem był 
pomysł na jubileuszowe logo SSM, 
widziane oczami dzieci... zaś starsi 
mieszkańcy mogli pograć w karty.

„Tuwima” – mecz i orkiestra
Na kilkanaście minut przed rozpoczę-

ciem imprezy, w sobotę 26 sierpnia, 
przez osiedle przeszła ulewa. Potężny 
deszcz nie zwiastował niczego dobrego, 
ale na szczęście trwał tylko kilka minut. 
Chmury poszły precz a świat zalały zło-
ciste promienie słońca. Organizatorzy 
odetchnęli z ulgą i punktualnie o 11.00 
na boisku przy Wojciecha Korfantego 
9-10 rozpoczął się mecz piłki nożnej po-
między Radami Osiedla „Chemik” i „Tu-
wima”. Mieszkańcy reprezentujący te 
Rady zmierzyli się w nim o symboliczny 
Puchar Prezesa SSM. Była nim zgrzew-
ka piwa. Mecz był zacięty zaś wynik ho-
kejowy, tj. dwucyfrowy. Bardzo dobrze 
dysponowani piłkarze z „Chemika” roz-
gromili przeciwników. Jan Dudek - prze-
wodniczący RO „Chemik” powiedział 
nam: Nie wynik jest ważny, lecz fakt, iż 
można było wspólnie i aktywnie spędzić 
czas na wolnym powietrzu.

Drugą atrakcją dnia był występ Or-
kiestry Dętej Chorzowski Brass 
Band, pod dyrekcją Adama Górec-
kiego będącego też przewodniczą-
cym Rady Osiedla. 14-osobowy skład 
po raz drugi gościł na skwerku przy ka-
skadzie i podobnie jak poprzednio po-
pisał się wykonawczym kunsztem. Po-
pisom muzyków przysłuchiwało się kil-
kanaście osób.

Pani Julia M. – jedna z mieszkanek, 
z uznaniem mówiła o ich występie i za-
uważyła, że chciałoby się, by takich 
imprez było więcej.

Przed nami kolejne jubileuszowe 
atrakcje – zachęcamy do uczestnic-
twa. Zdjęcia z imprez patrz strona. 
2, 10 i 23. rg, pes

Od imprezy…

ciąg dalszy ze str. 1
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JeDeN TeRMiN ODCZyTu PODSTAWOWy  
ORAZ JeDeN DODATKOWy.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro Rozliczeń eC i innych Mediów SSM

 Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Budynki

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

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

19. 09.

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

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

20. 09.

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

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

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

Władysława Reymonta 24, 30, 32, 34, 36

22. 09.
Niepodległości 57d, 59a,

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

25. 09. Leśna 7

Harmonogram odczytu wodomierzy
oraz odczytu

i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Data Budynki

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

Grunwaldzka 5a, b, d,
Władysława Jagiełły 2

19. 09.
Skłodowskiej 25, 27, 33

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

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

Grunwaldzka 6a, b
Walerego Wróblewskiego 30, 32

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

Grunwaldzka 6c, 4a

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

Grunwaldzka 4b, c, d

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

ciąg dalszy na str. 8

Letnie półkolonie 2017

A więc tak wyglądają „aktywne wakacje”...
ilekroć na zakończenie półkolonii odbywa się Bal Przebierańców, tyleż zawsze jego uczestnicy chcą, by trwał on 

jak najdłużej wiedząc dobrze, że to ostatnie chwile tej – jakby nie było – świetnej wakacyjnej przygody. Po zaba-
wie pozostały już tylko liczne wspomnienia. Jest myślami, do czego wracać... 

Łącznie przez cały okres trwania półkolonii wzięło w nich 
udział około 120 uczestników. Przeróżnych zaś atrakcji, za-
jęć w te niespełna dwa miesiące, spokojnie, jeszcze więcej 
– tak można jednym zdaniem podsumować – w pełni uda-
ne letnie półkolonie 2017 w DK „Chemik”. Tegoroczny pro-
gram był tak złożony, że - jak opowiadali zarówno organiza-
torzy, oraz półkoloniści – trudno było o jakąś dłuższą chwi-
lę na „nic nie robienie”.

Na lądzie dobrze, w wodzie – jeszcze lepiej
Kogo by z półkolonistów nie zapytać, zawsze ciepło wy-

powiadali się o atrakcjach, jakie dla nich przygotowano. Po-
trafili o nich opowiadać barwnie i chwalić się tym, co i w ja-
ki sposób robili, co zobaczyli, co sobie lub rodzicom na pa-
miątkę tam gdzieś (daleko) kupili... - Było fajnie. Chodzili-
śmy dużo na baseny. W Pławniowicach na wycieczce po 
pałacu oglądaliśmy różne obrazy, stare rzeczy. Też pływa-
liśmy tam w jeziorze. Na półkoloniach ogólnie dużo się ba-
wiliśmy, graliśmy, sporo się nachodziliśmy. Podobały mi się 
też bajki animowane. Najbardziej zapamiętam jednak moje 
nowe koleżanki – wyliczała 8,5 letnia Ania Żurawska.

Program półkolonii zawsze ma stałe elementy, których nie 
brakło i w tym roku. Do nich zaliczają się: cotygodniowe wy-
cieczki autokarowe, piesze spacery do Parku Śląskiego, wyj-
ścia na basen, seanse filmowe w Parku Tradycji i na miejscu 

– w sali domu kultury. A wszystko po to, by zgrabnie połączyć 
solidną rozrywkę z elementami edukacyjnymi. Były sposoby 
na to, by coś tam w głowach zostało: - To robione przez nas 
quizy, organizowane po różnych wycieczkach m.in. do Ogro-
dów Kapias w Goczałkowicach Zdroju, a także do Pszczyny, 
poprzez gry w podchody – dzieci musiały wykonać dane za-
dania, z czym radziły sobie świetnie. Wydaje mi się, że dzie-
ci najbardziej starały się być odpowiedzialne podczas wycie-
czek, pilnowały się grupy, nie oddalały i były grzeczne – oce-
niała Małgorzata Klimczok, wychowawczyni.

W tym roku przypadło 60-lecie istnienia Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W nawiązaniu do tego wydarze-
nia, w osiedlach spółdzielczych odbywały/odbywają się im-
prezy plenerowe. Półkoloniści zawsze byli na miejscu i chęt-
nie uczestniczyli w konkursach z nagrodami i w zabawach. 

Mnóstwo radości sprawiały im wyjazdy autokarem do cie-
kawych miejsc województwa śląskiego. - Fajne było to, że 
w każdym tygodniu zawsze gdzieś jechaliśmy. Jeździli-
śmy w góry. Byliśmy na prawdziwej skoczni i na mieście. 
Chciałam sobie kupić magnes na lodówkę, ale nie było. Ja-
dłam za to oscypka. Byliśmy też w takim pałacu nad rzeką 
(Pławniowice - dop.). Mogliśmy się tam wykąpać, ale tylko 
jak był pan ratownik. W tym roku byłam po raz pierwszy na 
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tych półkoloniach. Tata mnie zapisał właśnie tutaj, bo wie-
dział, że one są długo, przez całe wakacje – relacjonowała 
9-letnia Paulina Kos. Dla 8-letniego Bartka Sokołowskie-
go najfajniejsze były wycieczki oraz zjeżdżalnie na placach 
zabaw. Poznał na półkoloniach wielu nowych kolegów i bę-
dąc tu po raz drugi, chce wrócić i w przy-
szłym roku.

W samym tylko sierpniu półkoloniści od-
wiedzili Wisłę, gdzie udało się podpatrzeć trening skoczków 
narciarskich na skoczni im. Adama Małysza i uczestniczyć ja-
ko publiczność w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Byli w zespo-
le pałacowo-parkowym w Pławniowicach, W Koszęcinie dzie-
ciaki mogły zobaczyć, jak barwne potrafią być śląskie ludowe 
stroje i nawet sami mieli możliwość spróbować je przymierzać. 
W Brennej – podpatrywali nietoperze w tamtejszym niewielkim 
obserwatorium tych ssaków oraz zajrzeli do „Chlebowej Cha-
ty”, w której robili sobie i „wcinali” do syta podpłomyki...

- Podobało mi się to, że były różne przygody. Jestem cie-
kawy tych przygód, a one są wszędzie - na wycieczkach 
autokarem, na basenie. Chciałbym, żebyśmy na następ-
ny raz poszli do parku, może żeby była jakaś ścianka wspi-
naczkowa – mówił 8,5-letni Bartek Woźniak.

- Połączenie rozrywki z elementami edukacyjnymi to według 
mnie super pomysł. Dzieciaki dzięki takim półkoloniom mia-
ły możliwość zdobywania wiedzy nie tylko w szkole, ale tak-
że w czasie wakacji. Jako wychowawca mogę powiedzieć, że 
praca z dziećmi jest momentami bardzo trudna, aczkolwiek 
myślę, że to ciekawe doświadczenie. Poza nielicznymi przy-
padkami, półkoloniści byli zdyscyplinowani i chętni do współ-
pracy. Od uczestników naprawdę wiele można się nauczyć, 
przede wszystkim szczerości. Dzieci zawsze mówią prawdę, 
a to cenna lekcja. Pomimo ich młodego wieku, potrafią sobie 
poradzić w trudnych sytuacjach. My byliśmy dla nich jedynie 
wsparciem – mówiła Katarzyna Sowisło, jedna z opiekunek.

Największą frajdą przez całe wakacje były jednak dla zde-
cydowanej większości kąpiele w wodzie. Wyjścia na basen 
to obowiązkowy punkt w każdym tygodniu, na który w dni 
poprzedzające zacierano ręce. A ponadto, na wspomnia-
nych wycieczkach zawsze po zwiedzaniu był czas, by za-
moczyć nogi gdzieś w pobliskiej górskiej rzeczce, jeziorze, 
czy popluskać się w otwartym basenie. Było dużo ciepłych 
i upalnych dni, więc w sam raz na kąpiel w wodzie. - Ja lu-
bię pływać, zjeżdżać na zjeżdżalni, dlatego tak mi się tu po-
dobało. Nie brakowało mi zabawek, bo cały czas coś robili-
śmy. Fajne bajki nam puszczano. Jedynie, czego mogło mi 
tu brakować to czasem mamy i mojego ulubionego plusza-
ka - relacjonowała 8,5-letnia Zuzia Rados.

Niektórym już na dzień dobry przytrafiały się różne nie-
przewidziane przygody, z uśmiechem wspominane. Tak jak 
7,5-letniemu Frankowi Koniecznemu: - Akurat w pierw-
szy dzień półkolonii mama mnie obudziła, że już trzeba 
iść. Przyszliśmy do domu kultury i okazało się, że jesteśmy 
o godzinę za wcześnie. Musieliśmy trochę czekać. Ale i tak 
podobało mi się tu wszystko – oceniał chłopak.

Grupy dogadujące się, zdyscyplinowane, wesołe
Półkolonie dla wielu dzieci oznaczały styczność z czymś no-

wym. Robili, widzieli coś, z czym dotychczas nie mieli nigdy 
kontaktu. Dla wychowawców praca z dziećmi też mogła być/
byłą swoistą lekcją. Opowiadając o swoich przeżyciach nie 
omieszkali scharakteryzować tegorocznych półkolonistów: - 
Byłam wychowawcą w Domu Kultury „Chemik” drugi raz. Od-
kąd rozpoczęłam swoją przygodę z dziećmi, zawsze zachwy-

cała mnie ich radość z tych najmniejszych i najprostszych rze-
czy. I właśnie tego się od nich uczę. Cieszenia się z malutkich 
spraw, rozmów, gestów. Wypady na basen, na seanse filmo-
we, do Skansenu, wycieczki do różnych ciekawych miejsc. 
W każdym dniu poznawało się coś nowego. Codziennie do-
chodziło do różnych sytuacji, gdzie uczyłam się sprawiedliwe-

go postępowania, tak aby nikt nie był ura-
żony czy obrażony. Nasi podopieczni by-
li w różnym wieku, ale pomimo tego świet-

nie sobie radzili i szybko się dogadywali, dzięki temu tworzyli 
cudowną grupę. Były momenty, gdy dzieciaki same sobie po-
magały, gdy coś komuś się stało i wtedy byłam z nich dum-
na, każdy od każdego uczył się pomagać innym i zachować 
się tak jak należy oraz odnosić się z szacunkiem. Moim zda-
niem dzieciaki najbardziej lubiły wycieczki, basen i jeśli chodzi 
o chłopaków to treningi z piłki nożnej – podsumowywała Ka-
rolina Sienkiewicz, jedna z wychowawczyń.

- Było pełno śmiesznych sytuacji, które traktowałyśmy luź-
no, ale nigdy nie dałyśmy odczuć, że mogą sobie na zbyt 
wiele pozwalać. Starałam się uczyć jak trzeba zachowy-
wać się w danej sytuacji. Każda grupa dla mnie była wy-
jątkowa, wiadomo, że były moje ulubieńcy i kilka tych nie-
grzecznych dzieciaków, na które trzeba było czasem pod-
nieść głos, ale dzieci są bardzo mądre i wiedzą co można 
a co nie, zawsze się zapytają, lubią rozmawiać, opowiadać, 
a ja zawsze chętnie ich słuchałam Każde dziecko jest inne, 
niektórym trzeba było więcej pomóc, inni radzili sobie sami. 
Na basenie wiedziały, że nie wolno biegać, skakać na głów-
kę. Ale obowiązkowa była dobra zabawa, wycieczki uczy-
ły dyscypliny, słuchania innych. Moim zdaniem im podobały 
się najbardziej place zabaw, co może jest dziwne dlatego, 
bo popołudniu też mogą się na nie wybrać. Oczywiście wyj-
ścia na lody. Bez nich nie mogło być półkolonii, na wtorko-
wy i piątkowy basen też się bardzo cieszyły. Czego się od 
dzieci nauczyłam? Na pewno tego, że nie wolno się szybko 
denerwować, tylko na spokojnie wysłuchać, no i oczywiście 
poznałam zabawki, których kilka lat temu nie było – mówi-
ła z uśmiechem Agata Olczyk, kolejna z wychowawczyń. 

Na balu tym...
Jak zwykle letnie półkolonie w Domu Kultury „Chemik” 

wieńczył Bal Przebierańców – dyskoteka. Dzieciaki poprze-
bierały się na tę okazję w przeróżne stroje: za księżniczki, 
piratów, sportowców, więźniów, batmanów... W zakończe-
niu uczestniczyli: Jolanta Sobek – zastępca prezesa SSM 
ds. Członkowsko-mieszkaniowych, Marek Greiner – pełno-
mocnik Zarządu SSM ds. technicznych, a także Adam Ce-
bula – przewodniczący Rady Miasta i zarazem wiceprze-
wodniczący Rady Nadzorczej SSM, Zbigniew Krupski – 
kierownik DK „Chemik” i Dariusz Rzeźniczek - kierownik 
półkolonii. Były więc podziękowania dla opiekunów za zaan-
gażowanie i dla dzieci za uczestnictwo. Były dyplomy, słod-
kości i pizza na zakończenie...

Nagrodę specjalną: czekoladę oraz spinner otrzymał pół-
kolonista Mateusz Wasiak „za wytrwałość” – jako jedyny 
uczestniczył on bowiem we wszystkich dniach/zajęciach pół-
kolonii, od pierwszego aż po sam finał. W półkoloniach wzięło 
udział około 120 dzieci z różnych części miasta, nie tylko za-
mieszkałych w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Tym razem najwięcej było uczestników w wieku 
8-10 lat i mniej więcej po równo dziewczynek i chłopców...

Miesiąc, dwa i powoli, powoli trzeba będzie zastanawiać 
się nad tym, w jaki sposób zagospodarować dzieciom wol-
ny czas w... ferie zimowe. Może tu? rg

A więc tak…
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Od czasu do czasu były lekcje historii - kaplica 
pałacowa w Pławniowicach

Półkoloniści zawsze uczestniczyli w imprezach z okazji 
jubileuszu SSM – na zdjęciu zabawa w Bańgowie

upominki na zakończenie...

Wycieczki autokarowe? Wszyscy za!

Kto nie w wodzie, ten na piasku

W Wiśle na skoczni obserwowali jak skaczą 
profesjonalni skoczkowie

W Brennej najpierw wyrabiali, potem jedli przez siebie 
zrobione podpłomyki

Letnie półkolonie 2017

A więc tak wyglądają „aktywne wakacje”...
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Od imprezy do imprezy czytaj 
str. 6

Os. „Bańgów”

Os. „Bańgów”

Os. „Bańgów”

Os. „Bańgów”

Os. „Bańgów”

Os. „Bańgów”

Os. „Bańgów”
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Kto pod kim...
Dzień dobry!

W ostatnim czasie tj. ~6 miesięcy 
zwykło się podrzucać/pozostawiać 
śmieci na parterze przy skrzynkach 
pocztowych jak i również przy drzwiach 
wejściowych do mieszkań na I piętrze 
w domu przy ul. Korfantego 9b.

Jakiż to trzeba posiadać iloraz inteli-
gencji?!... odwagę?!... maniery dobre-
go wychowania i szacunku?!...

Jakim to trzeba być Chamem... i Mi-
łym?!... by pozostawiać śmieci w miej-
scach jak ww.

Jednakże jest powiedzenie: Kto pod 
kim dołki kopie, sam w nie wpada

17. 08. 2017 r. (czwartek) wracając 
o godz. 23.00 zauważyłem, iż znów pod-
rzucono/zostawiono śmieci na parterze 
i przed wejściem do mieszkań na I pię-
trze. W jednej z reklamówek ze śmieciami 
było (jak na załączonych zdjęciach w e-
-mailu) nie aktualne skierowanie do leka-
rza z danymi właściciela owych śmieci.

Właścicielem jest: p. Ewa (...) ul. Kor-
fantego 9b mieszkanie nr (...)

Niestety, mimo wielu prób nie udało 
mi się skontaktować z p. Ewą (...)

Następnego dnia, tj. 18. 08. poinfor-
mowałem Administrację os. Tuwima. 
Oczekuję podjęcia skutecznych decy-
zji w tej sprawie.

Jeżeli p. Ewa (...) nie ma klucza do 
śmietnika, jak i również pozostali, któ-
rzy podrzucają śmieci sąsiadom, to 
proszę się zgłosić do Administracji.

Tacy ludzie jak między innymi p. Ewa 
(...) psują opinie o Naszym osiedlu, jak 
i również o samym sobie.

Pozdrawiam!
Andrzej, ul. Korfantego 9b

Dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Na szczęście opisany 
przez Pana przypadek w zasobach 
SSM nie jest nagminny, nie niemniej 
takie naganne, jednostkowe zdarze-
nia mają miejsce. Bardzo Panu dzię-
kujemy za nagłośnienie tej konkret-
nej i przykrej sytuacji. Bezpośred-

nio po otrzymaniu informacji ADM 
osiedla przeprowadziła rozmowę 
z mieszkanką w celu przypomnienia 
o obowiązku składowania odpadów 
w miejscach do tego przeznaczo-
nych. Mamy nadzieję, że tego typu 
incydenty nie będą już w ogóle miej-
sca miały w innych budynkach SSM.

Czy o nas zapomniano?
Dzień dobry Państwu.

Chciałbym zwrócić uwagę na problem 
dotyczący klatek nr 3-5 przy ul. Hutni-
czej. Ponieważ to małe „osiedle” powsta-
łe w latach 60-ych ubiegłego stulecia 
(prawdopodobnie najstarsze bloki, znaj-
dujące się w zasobach SSM), budynki 
i tereny w otoczeniu są w coraz gorszym 
stanie, przez co wymagają różnego ro-
dzaju renowacji, napraw i konserwacji.

Dotyczy to przede wszystkim:
a) instalacji elektrycznych – kable na 

klatkach się często przepalają, a głów-
ne bezpieczniki znajdujące się w bu-
dynkach przy nr 3A i 4 są przestarza-
łego typu (wkręcane);

b) dachów – w niektórych klatkach 
dachy przeciekają, renowacji wyma-
gają również rozpadające się kominy;

c) domofonów – w budynkach zain-
stalowane są stare typy domofonów. 
W planie wymiany domofonów wyka-
zano, iż urządzenia znajdujące się 
w budynkach na osiedlu zostaną wy-
mienione w 2013 roku. Niestety, do 
dziś nie zostało to uczynione;

d) wejść do budynków – schody wej-
ściowe do budynku nr 3B są w roz-
sypce po ostatniej zimie. Zgodnie z nr 
3/2017 „Mojej Spółdzielni” zostało to 
zauważone przez pracowników spół-
dzielni i powinno zostać naprawione 
na wiosnę. Niestety, jesień coraz bli-
żej, a efektów tych napraw brak;

e) drogi dojazdowej – droga do bu-
dynków jest w tragicznym stanie. Po-

wykrzywiana, z dziurami i wybrzusze-
niami, przez co bardzo łatwo krzywo 
stanąć i skręcić kostkę;

f) rynien – część rynien jest niedroż-
na, przez co podczas deszczów, wo-
da szerokim strumieniem wylewa się 
z nich przy samym dachu i cieknie po 
ścianach (np. rynna nad mieszkaniem 
nr 10 w budynku nr 3B);

g) niesprawnych kominów wentyla-
cyjnych – mnóstwo mieszkańców osie-
dla uskarża się na niesprawne kanały 
wentylacyjne w mieszkaniach i wwie-
wanie zimnego (problem występuje 
przede wszystkim zimą) powietrza do 
wnętrza ich mieszkań;

h) śmietnik – zgodnie z numerem 
2/2017 najpóźniej w lipcu miała się 
rozpocząć renowacja śmietnika...

Jak przeważająca większość miesz-
kańców klatek nr 3-5 przy ul. Hutniczej, 
jestem wieloletnim mieszkańcem spół-
dzielni, w dość zaawansowanym wieku 
i czasami zastanawiam się, czy jej wła-
dze o naszym małym osiedlu po prostu 
nie zapomniały...

Z poważaniem, S. P.
Zarząd SSM: Jedynie dla przypo-

mnienia faktów informujemy, że naj-
starsze budynki SSM to domy przy ul. 
Kolejowej 1, 4 i Komuny Paryskiej 13 
z roku 1960. Z kolei Pana dom odda-
no do użytku w 1965 r. Prawdą jest, iż 
te budynki ze względu na okres użyt-
kowania wymagają najwięcej robót 
remontowych a tym samym i nakła-
dów finansowych. Obecnie w budyn-
ku prowadzone są prace docieplenio-
we strychu połączone z naprawą czę-
ści dachu. Całość winna być zakoń-
czona w 2018 r. Jeszcze we wrześniu 
br. zostanie wykonane odrestaurowa-
nie wejść do klatek schodowych oraz 
murków oporowych i remont śmietni-
ka. Ponadto, w ramach opracowane-
go przez Zarząd SSM harmonogramu 
renowacji elewacji na lata 2018-2020 
przewidywany jest remont elewacji 
po stronie południowej i wschodniej 
łącznie z wymianą rynien i rur spusto-
wych. Również w tym czasie plano-
wane jest dokończenie wymiany ka-
set domofonowych. ADM „Centrum” 
nie stwierdza na podstawie zgłoszeń 
konieczności wymiany instalacji elek-
trycznej tym bardziej, że część insta-

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

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

ssm@poczta.fm
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

lacji w piwnicach została już wymie-
niona. Nie prawdą jest twierdzenie ja-
koby przewody kominowe były nie-
drożne. Przypadki „odwróconego cią-
gu” to generalnie efekt nadmiernego 
uszczelnienia mieszkań i tym samym 
nie wpuszczania wymaganej ilości 
świeżego powietrza, co wynika z pro-
tokołów po wykonanych przeglądach 
tej instalacji.

Podane dane przeczą stwierdze-
niu, iż budynek został zapomnia-
ny, a wręcz przeciwnie należy zazna-
czyć, że nieruchomość ta jest stałym 
obiektem zainteresowania zarówno 
administracji, jak RO „Centrum”

Czy musi się stać tragedia
Witam,

Mieszkańcem osiedla jestem od po-
nad dwóch lat. Spodobało mi się, od kie-
dy pierwszy raz je zobaczyłem. I chciał-
bym, żeby tak zostało. Urzekli mnie mię-
dzy innymi mieszkańcy, powodujący, że 
okolica była o wiele spokojniejsza, niż 
pozostałe rejony Aglomeracji.

Była – dopóki miasto nie zafundowa-
ło nam remontu ulicy Skłodowskiej-Cu-
rie, przy której po jednej stronie znaj-
dują się bloki mieszkalne, po drugiej 
przestrzenie zielone, boiska, siłownia. 
Mamy lato, masa dzieci mniejszych 
i większych, a także masa zwierząt 
domowych krąży pomiędzy tym, co 
po jednej stronie, a tym, co po drugiej. 
Wzdłuż jeżdżą rowery, rolki, niejedno-
krotnie też z małymi dziećmi.

Do czasu remontu takie wybryki zda-
rzały się, ale były rzadkie. Od momen-
tu oddania nowej nawierzchni stały się 
nagminne.

Sielskość osiedla raz na kilkanaście, 
kilkadziesiąt minut, w zależności od po-
ry czy dnia tygodnia przerywa ryk sil-
ników samochodów, które z ulicy, na 
której obowiązuje ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h urządzają sobie tor wy-
ścigowy, podobny do tych używanych 
przy wyścigach na 1/4 mili. Czasami ha-
mując pomiędzy progami zwalniający-
mi (w przypadku samochodów z obniżo-
nym i utwardzonym zawieszeniem), cza-
sami przejeżdżając przez nie bez reduk-
cji prędkości (w przypadku coraz bar-
dziej popularnych SUVów, czy innych 
uterenowionych zabawek).

Tylko czekać, aż któryś z tych niedoro-
zwiniętych kierowców (co ciekawe, są to 
nie tylko młodzi chłopcy) spotka się na 

swoim wyimaginowanym torze wyścigo-
wym z przechodniem, czy to na dwóch 
nogach, czy to na czterech łapach, dla 
którego to będzie zwykłe przejście przez 
osiedlową uliczkę.

Osobiście jeszcze w trakcie remontu 
stojąc przy ulicy w krótkich spodenkach 
dostałem boleśnie po kostkach żwirem 

pochodzącym z frezowanej nawierzch-
ni, gdy kierowca jednej z terenówek nie 
przejął się ani ograniczeniem, ani zdro-
wym rozsądkiem. Jemu dziury nie by-
ły straszne, bo ma zawieszenie 40 cm 
nad ziemią. Ten sam żwir, z drugiej 
pary kół posypał się na zaparkowane 
wzdłuż ulicy samochody…

Problem był wielokrotnie zgłaszany 
na policję czy to poprzez linię alarmo-
wą, czy bezpośrednio do ruchu drogo-
wego naszej siemianowickiej policji. 
A także przez stronę z Krajową Ma-
pą Zagrożeń Bezpieczeństwa. O pro-
blemie kilkukrotnie wspominałem rów-
nież w biurze Spółdzielni na osiedlu, 
ale bez żadnych rezultatów. W biu-
rze spółdzielni prosiłem, by chociażby 
wywiesić na klatkach kartki przypomi-
nające o obowiązującym ograniczeniu 
prędkości, bo być może niektórym (?) 
opatrzył się już znak stojący na wjeź-
dzie na osiedle. Odzewu nie było. Kil-
ka tygodni potem pojawiła się kartka 
informująca o zakazie zatrzymywania 
i postoju w miejscach do tego niewy-
znaczonych. Rozumiem, to też bardzo 
ważna sprawa. Ale nie można było na 
tej samej kartce umieścić przypomnie-
nia o obowiązującym na terenie całego 
osiedla ograniczeniu prędkości?

Czy musi się stać tragedia, czy ktoś 
musi stracić zdrowie, albo życie, by 
którakolwiek z instytucji podjęła działa-
nia mające na celu wyeliminowanie ta-
kich patologii?

Wydawałoby się, że wszyscy wie-
my, że do wyścigów nie są przezna-
czone drogi osiedlowe, ani te biegną-
ce wzdłuż osiedli (analogiczny przypa-
dek to ul. Bańgowska z drugiej strony 
osiedla) tylko specjalnie przygotowa-
ne, zabezpieczone i przede wszystkim 
zamknięte dla postronnych tory. Warto 
zadziałać zanim nie będzie za późno.

Jestem pieszym, rowerzystą i kie-
rowcą, zarówno dwóch jak i czterech 
kółek. Oczywiście, że nikt nie jest świę-

ty, ale moim zdaniem znaczne, kilku-
krotne przekraczanie prędkości w ta-
kim miejscu, między blokami jest ozna-
ką braku wyobraźni i szacunku do po-
zostałych uczestników ruchu.

Mam nadzieję, że Zarząd Spółdziel-
ni zainteresuje się tym problemem, 
jednocześnie szukając z UM i Policją 
możliwych rozwiązań zanim wydarzy 
się coś tragicznego.

Rafał
Dane do wiadomości Redakcji / SSM
Zarząd SSM: Niestety, opisane 

przez Pana przypadki nagminne-
go łamania przepisów ruchu drogo-
wego na ul. M. Skłodowskiej-Curie 
nie należą do rzadkości i są też swe-
go rodzaju zmorą naszych dróg. Są-
dzimy, że świadczy to o braku wy-
obraźni, co do następstw takiego 
szarżowania. Zarząd SSM nie ma 
najmniejszego wpływu na zachowa-
nia kierowców i jak wynika z e-ma-
ila nawet progi zwalniające nie są 
w stanie wyeliminować takich przy-
padków. Wyrażamy nadzieję, że 
zgłoszony przez Pana problem prze-
mówi do wyobraźni kierowców.

Zalewa garaże
Szanowni Państwo

Wielokrotnie zwracałam się telefo-
nicznie do ADM Węzłowiec w sprawie 
zalewania mojego (nr 121) i sąsied-
nich garaży podczas ulew i ew. zimo-
wych roztopów. Niestety, efektów tych 
interwencji jak nie było, tak nie ma. 
Aktualnie zgodnie z załączonym zdję-
ciem studzienka odpływowa zamienie-
nia się w mini „ogródek”. Regularnie 
wnoszę opłaty za garaż a nie za staw, 
który powstaje podczas zalań i unie-
możliwia mi korzystanie z garażu. Pro-
szę o rozwiązanie tego problemu do-
póki nie ma ulew. Z poważaniem 
Barbara, Garaż nr 121, ul. Jagiełły 15
Zarząd SSM: Problem przecieków 

dachu w zespole garaży przy Jagieł-
ły 15 spowodowany przede wszyst-
kim nieszczelnościami na dylatacjach 
połaci dachowej jest znany ADM od 
dłuższego czasu. Wszelkie doraźne 
próby uszczelnienia nie odniosły za-
mierzonego rezultatu i podjęto decy-
zję o wykonaniu remontu kapitalnego 
poszycia z zastosowaniem papy ter-
mozgrzewalnej. Prace te obecnie są 
na ukończeniu. Jesteśmy przekonani, 
że winno to wyeliminować problem 
zalań na dobrych kilkanaście lat.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Plany? Realizowane
W osiedlach spółdzielczych zle-

cane są raz po raz do realizacji 
kolejne roboty. i duże – wykonywa-
ne przez firmy zewnętrzne, i mniej-
sze – siłami osiedlowych konser-
watorów...

Do najważniejszych, nad którymi 
dziś pracują robotnicy zaliczają się 
m.in. termomodernizacje budynków, 
remonty balkonów, zabudowa osiedlo-
wych śmietników czy wdrażanie zapi-
sów nowego rozporządzenia poprzez 
właściwe oznakowywanie miejsc dla 
niepełnosprawnych...

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” rusztowania wi-

dać na dwóch sąsiadujących z sobą 
budynkach tzw. drugiej nieruchomo-
ści – Marii Skłodowskiej-Curie 61-67 
oraz 69A-75. To ostatnie domy, ja-
kie pozostały do realizacji w wielolet-
nim planie termomodernizacji ułożo-
nym (lata temu) dla tego osiedla. War-
to dodać, że przy Marii Skłodow-
skiej-Curie 61-67 prace zainicjowa-
no już w zeszłym roku, docieplając 
wtedy segment „61”. Od sierpnia zaś, 
są one kontynuowane na segmencie 
obok – „63”.

Lada chwila z kolei zakończą się ro-
boty, polegające na przełożeniu do 
wspólnych korytek instalacji multime-
dialnych w klatkach schodowych za-
planowanych w niedalekiej przyszło-
ści do odmalowania – zgodnie z pla-
nem – tj. przy Władysława Reymon-
ta 10-12 oraz 14-24. To zajawka du-
żych robót...

Tzw. „koperty” dla osób niepełno-
sprawnych na osiedlowych parkingach 
– zgodnie z rozporządzeniem Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju – po-
winny mieć niebieską nawierzchnię 
i wyraźny piktogram z symbolem oso-
by niepełnosprawnej (P-24). W ostat-
nich tygodniach i to zadanie pilotowa-
ła osiedlowa administracja. Na ten mo-
ment w ten sposób oznakowanych zo-
stało już 3/4 z wszystkich osiedlowych 
stanowisk. Pozostałe – wkrótce.

Osiedlowi konserwatorzy w sierpniu 
zajęli się też drobnymi sprawami, jak 
malowaniem koszy na śmieci, czy od-
nowieniem słupków przeszkodowych 
przy szkole. Pojawiła się również po-
trzeba wymiany jednej z dwóch (nie-
zbędnych) tablic – regulaminu użyt-
kowania boiska wielofunkcyjnego przy 
ulicy M. Skłodowskiej-Curie...

Osiedle im. Juliana Tuwima
Estetyzacje wind, remonty klatek, 

deratyzacja. Zgodnie z planem remon-
tów wykonano estetyzację kolejnej ka-
biny dźwigu osobowego – tym razem 
przy Okrężnej 8. Na ten rok to jeszcze 
nie koniec. Odnowiona będzie również 
kabina następnego dźwigu osobowe-
go – przy ulicy Wojciecha Korfante-
go 10C – ale to dopiero po zakończe-
niu prac malarskich. 

W połowie sierpnia wznowiono prace 
remontowo-malarskie we wspomnia-
nym właśnie budynku przy ulicy Woj-
ciecha Korfantego 10 – począwszy 
od remontu parteru klatki „10B”.

Za to w całym osiedlu „Tuwima” fir-
ma zewnętrzna zajęła się deratyza-
cją piwnic i pomieszczeń z rozdzie-
laczami centralnego ogrzewania. Za-
bezpieczenie przed gryzoniami to je-
den z priorytetów utrzymania czysto-
ści i porządku w budynkach mieszkal-
nych. Mieszkańcy ze swojej strony na-
tomiast – nie chcąc mieć do czynie-
nia z tymi mało sympatycznymi z wy-
glądu stworzeniami – muszą przyło-
żyć się jeszcze bardziej do staranne-
go wyrzucania resztek jedzenia, by 
te nie „walały się” przy osiedlowych 
śmietnikach, w komorach zsypowych 
oraz odstąpić od przyzwyczajenia do-
karmiania gołębi miejskich, bo bywa, 
że „resztkami resztek” dożywiają się 
i szczurze rodziny...

Tak wewnątrz klatek, jak i na ze-
wnątrz pracują gdzieniegdzie robotni-
cy. Na uwagę zwraca na przykład do-
raźna naprawa kruszących się, pod-
niszczonych wraz z upływem czasu 
czół balkonowych przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 9B. To nie pierwsze 
roboty w tym zakresie na osiedlowych 
budynkach w tym roku. 

Trwają również doraźne roboty re-
montowe (tynkowanie plus malowanie) 
przyziemia budynku przy Wojciecha 
Korfantego 17 – od strony balkonów.

Osiedlowi konserwatorzy z ko-
lei zajmują się robotami instalacyj-
nymi, bądź drobnymi estetyzacyjny-
mi. W sierpniu wymienili wodomierze 
w mieszkaniach przy Hermana Wró-
bla 17, uzupełnili bądź wymienili zu-
żyte kosze na śmieci (H. Wróbla 2, 
W. Korfantego 9, Okrężna 8) oraz 
zamontowali nową ławkę przy Her-
mana Wróbla 6 – na wniosek miesz-
kańców.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” w tej chwili re-

montowane są podesty (podstawa/
sufit) zakwalifikowanych (przeciekają-
cych) balkonów przy ulicy Ryszarda 
Gansińca. Stąd gdzieniegdzie widać 
„przyklejone” do budynku konstrukcje 
rusztowań.

Systematycznie przybywa z kolei na 
osiedlowych parkingach oznakowa-
nych na niebiesko miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych – już znacznie ponad 
połowa stanowisk w ten sposób wyty-
czono, między innymi przy Ryszarda 
Gansińca i Powstańców.

W rejonie budynku przy ulicy Kru-
czej 3, na trawniku w pobliżu placu za-
baw, na wniosek mieszkańców wkopa-
no nową ławkę. Osiedlowi konserwato-
rzy oprócz tego wymieniali piony wod-
ne przy Ryszarda Gansińca 6, 9, 10 
oraz Jana Pawła ii 22.

W pierwszej połowie września ma-
ją ruszyć roboty związane z usuwa-
niem ciemnozielonych alg, jakie po-
krywają częściowo elewacje budyn-
ków przy ulicy Ryszarda Gansińca 2 
i 6. Będą to pierwsze prace w tym za-
kresie w osiedlu „Centrum”. To oczywi-
ście niejedyne domy w osiedlu, gdzie 
glony na pewno nie dodają uroku fron-
towym ścianom/wejściom do klatek  
– niestety. Plan Remontów na 2017 
rok, a więc założone środki finansowe 
pozwalają na wykonanie jak na razie 
tych dwóch budynków. To zagadnienie 
jednak będzie dyskutowane zapewne 
przy układaniu kolejnych planów re-
montowych...

Osiedle „Węzłowiec”
Podczas gdy prace dociepleniowe 

na budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 
3 są już całkiem, całkiem zaawanso-
wane – co widać gołym okiem – roz-
poczynają się w międzyczasie robo-
ty na drugim, będącym równocześnie 
ostatnim w osiedlu „Węzłowiec” zapla-
nowanym do kompleksowej termomo-
dernizacji – przy Walerego Wróblew-
skiego 26A-32. 

Na innym budynku przy ulicy Grun-
waldzkiej, pod „szóstką”, trwa remont 
balkonów. Przy ustawianiu rusztowań 
stwierdzono konieczność domocowania 
warstwy dociepleniowej na półszczy-
tach tego budynku (położonej w 2002 
roku), ponieważ – jak się okazało – żar-
gonowo określając: „chodziła”.
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ciąg dalszy ze str. 13
W ostatnich paru tygodniach wyko-

nano też szereg mniejszych zadań, 
w tym dla dzieci i młodzieży. Na pla-
cu zabaw przy ulicy Władysława Ja-
giełły 31 w zdefektowanej karuzeli wy-
mieniono komplet łożysk – teraz bez-
piecznie wozi dzieci. Z kolei na nie-
dawno oddanym do użytku zmoderni-
zowanym boisku wielofunkcyjnym, po-
łożonym w rejonie budynków przy ulicy 
Władysława Jagiełły 3-5-7, zamonto-
wano dodatkowo zestaw do gry w ko-
szykówkę. Można powiedzieć, że dys-
cyplina ta wróciła na swoje miejsce, 
lecz w jakże inne warunki – już nie na 
beton, a sztuczną nawierzchnię...

Odnośnie powrotów na miejsce, war-
to wspomnieć o uzupełnieniu słupków 
przeszkodowych przy parkingu/na-
wrotnicy przy ulicy Grunwaldzkiej 9B 
po dużych robotach związanych z roz-
budową ronda. Widoczny, zniszczo-
ny teren przyległy ma zostać, zgod-
nie z obietnicą, zrekultywowany jesz-
cze jesienią.

Administracja zleca również wymia-
nę tablic adresowych na elewacjach 
budynków wszędzie tam, gdzie są one 
już podniszczone i częściowo nieczy-
telne. Nowe tablice zawieszono ostat-
nio przy Grunwaldzkiej 7, 16 oraz 
Władysława Łokietka 2B. Do wymia-
ny w najbliższych planach są także ta-
blice adresowe na budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 7A, B, C, D.

W planach administracji na nadcho-
dzące tygodnie odnajdujemy też mię-
dzy innymi estetyzację kabin dźwigów 
osobowych w budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 35A i B...

Osiedle „Młodych”
Wakacyjne miesiące w osiedlu „Mło-

dych”, a praca wre... Po odremontowa-
niu drogi i chodnika przy ulicy Mikoła-
ja, w sierpniu zainicjowano następne 
duże zadanie. Tym razem wiąże się 
ono z gospodarką odpadami komunal-
nymi. Wykonane bowiem zostaną dwa 
nowe, zabudowane stanowiska konte-
nerowe na odpady zmieszane przy uli-
cy Bohaterów Westerplatte. Z pierw-
szego, którego budowa jest już w to-
ku, będą korzystać mieszkańcy z kla-
tek schodowych przy ulicy Bohate-
rów Westerplatte 8-10-12. Wytyczo-
no go mniej więcej na wysokości ścia-

ny szczytowej przy Bohaterów We-
sterplatte 12, od strony głównej uli-
cy Alei Młodych. Drugi zaplanowano 
z drugiej strony tego wieloklatkowego 
budynku, w pobliżu lokali użytkowych. 
Jego użytkownikami będą właśnie wła-
ściciele tychże lokali oraz mieszkańcy 
z klatek Bohaterów Westerplatte 4-6.

Odpady komunalne/wiaty śmietni-
kowe to niejedyne zagadnienie, ja-
kim zajmuje się aktualnie administra-
cja. W ostatnich tygodniach pilotowa-
no również wymianę wind przy Pla-
cu Józefa Skrzeka 7A (gotowe) oraz 
Walerego Wróblewskiego 2 (kończą 
się prace). Pojawiły się też nowe balu-
strady przy niektórych wejściach do kil-
ku klatek schodowych osiedla – Aleja 
Młodych 3-4-5 oraz 14-15.

Do ważniejszych zadań, jakie oprócz 
wymienionych, aktualnie prowadzone 
są w osiedlu „Młodych” zalicza się wy-
mianę zaworów odpowietrzających na 
10 piętrach budynków. Teraz – przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 2-4-
6-8, wkrótce – Niepodległości 22-24, 
26-28. Sezon grzewczy wszak za 
drzwiami.

Niebawem za to mają zostać wzno-
wione prace remontowe na balkonach 
budynku przy ulicy Bohaterów We-
sterplatte 4-12. Pora na trzeci seg-
ment balkonów – Bohaterów Wester-
platte 8.

Osiedle „Michałkowice”
Spoglądając w Plan Remontów, wy-

tyczony dla tego osiedla na 2017 rok, 
można krótko podsumować, że już 
około 85% zadań jest w pełni zreali-
zowanych – to cieszy. Co pozosta-
ło? Między innymi odglonowywanie 
kolejnych elewacji budynków osie-
dla Robotniczego oraz prace remon-
towo-malarskie w klatkach schodo-
wych budynku przy ulicy Władysława  
Sikorskiego 1.

Na te zadania przyjdzie jeszcze po-
ra. A tymczasem, po wykonaniu więk-
szych zadań – jak parking przy uli-
cy Kościelnej 36D-e i zabudowany 
śmietnik przy Władysława Sikorskie-
go 1 – przyszedł czas na mniejsze 
roboty – głównie siłami konserwato-
rów ADM. A ci wymienili między in-
nymi pion wodny przy ulicy Walente-
go Fojkisa 5B i ławkę na nową przy  
Kościelnej 36.

Jedyne duże zadanie aktualnie pi-
lotowane przez administrację dotyczy 
kapitalnego remontu balkonów i ele-
wacji balkonowej przy ulicy Wyzwole-
nia 6B. Niewiele brakuje już do zakoń-
czenia robót.

Osiedle „Chemik”
Realizacja robót ujętych w Planie 

Remontów, jak i tych niezaplanowa-
nych, jakie wychodzą „gdzieś po dro-
dze” idzie w ostatnich miesiącach 
w osiedlu „Chemik” – można śmia-
ło ocenić – falowo. Są tygodnie, gdzie 
jednocześnie, w różnych częściach 
osiedla dużo się dzieje. Tak było w lip-
cu, kiedy oddawano do użytku m.in. 
zabudowany śmietnik pomiędzy bu-
dynkami Alfonsa Zgrzebnioka 37-
39, utwardzaną korą asfaltową drogę 
dojazdową do garaży w pobliżu bu-
dynku przy Niepodległości 61-63 czy 
schody terenowe w rejonie „Lewiata-
na”. Są znów okresy, kiedy właściwie 
w osiedlu nie pracują firmy zewnętrz-
ne, a zlecenia administracji dotyczą 
głównie robót konserwatorskich. Taki 
był właśnie sierpień.

We wrześniu mają znów ruszyć po-
ważne prace. W planach administra-
cji jest bowiem między innymi wykona-
nie nowego stanowiska kontenerowe-
go na odpady zmieszane dla użytkow-
ników z budynku przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 51-53.

Zbliża się również ten moment, kie-
dy wznowione zostaną prace przy re-
witalizacji terenu przy Strefie Rozrywki 
„RENOMA” (Walerego Wróblewskie-
go 39-41). Przypomnijmy – pierwszym 
etapem było wykonanie nowych miejsc 
parkingowych oraz remont drogi dojaz-
dowej wzdłuż budynku. Zreorganizo-
wano też wówczas ruch drogowy w tej 
części osiedla. Drugi etap to już roboty 
nad skwerkiem wypoczynkowym. Cie-
kawe więc, co i jak wyjdzie...

Warto wspomnieć jednak o jednej in-
westycji miejskiej. W sierpniu między 
budynkami SSM (w pobliżu Niepod-
ległości 57, 64) a Szkołą Podstawo-
wą nr 1 oddano do użytku siłownię na 
wolnym powietrzu, sfinalizowaną w ca-
łości ze środków Urzędu Miasta. To już 
trzecia bytkowska siłownia... „Młodych” 
– ma, „Węzłowiec” – ma, „Chemik”  
– też już swoją ma...

rg

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

os. „Centrum”. Doraźna naprawa podestów balkonów 
– R. Gansińca

os. „Centrum”. Brakuje tylko piktogramu  
– Powstańców

os. „Młodych”. Trwa budowa stanowiska 
kontenerowego – Bohaterów Westerplatte 12

os. „Bańgów”. Termomodernizacja budynku postępuje 
– M. Skłodowskiej-Curie 69A-75

os. „Centrum”. Za chwile przyjdzie pora rozwiązać 
i ten problem... – R. Gansińca 2, 6

os. „Chemik”. Trzecia siłownia na wolnym powietrzu 
w Bytkowie – Niepodległości 64/SP nr 1

os. „Michałkowice”. Kolejny zabudowany śmietnik 
z furtką w osiedlu – Wł. Sikorskiego 1

os. „Bańgów”. Miejsca dla niepełnosprawnych  
– widoczne
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P a t r o n a t  m e d i a l n y :

P r o w a d z e n i e :  D a n u t a  B I A Ł A S  i  K r y s t i a n  S T A S I C Z E K
F e s t y n  w s p ó ł o r g a n i z u j ą :

RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”
OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gmina Siemianowice Śląskie

zapraszają na:

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

1  w r z e ś n i a  2 0 1 7  r .  –  p i ą t e k
17:30 – Muzyka mechaniczna – otwarcie
18:30 – Zespół instrumentalno-wokalny z Domu Kultury „Chemik”
19:30 – Koncert z okazji 60-lecia Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej – spektakl „Ciao, ciao bambina”  

– w roli głównej Nicola Palladini
2  w r z e ś n i a  2 0 1 7  r .  –  s o b o t a

12:00 – Otwarty turniej gry w boule im. Jerzego Dingesa
14:30 – Gry i zabawy dla dzieci
15:00 – występ zespołu artystycznego Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA”
15:20 – na estradzie zespół artystyczny z DK „Chemik” 
16:00 – Prezentacja młodzieży z Miejskiego Centrum Kultury
17:00 – Grają i śpiewają wokaliści z MDK im. dr. Henryka Jordana

17:45 – LAUR BYTKOWA – wręczenie
18:00  – Bernadeta Kowalska – gwiazda telewizji „Silesia”
19:30 – „Moherowe Berety” – kabaret
20:30 – Zespół „Disco Polo Relax” – największe przeboje
22:00 – Zakończenie „XIV Święta Bytkowa”

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

os. „Michałkowice”. Nowy parking szybko się 
popołudniami zapełnia – Kościelna 36D-e

os. „Węzłowiec”. Trwa remont balkonów
 – Grunwaldzka 6

os. „Węzłowiec”. W karuzeli na placu zabaw 
przy Wł. Jagiełły 31 wymieniono komplet łożysk

os. „Chemik”. Ten mało estetyczny śmietnik zastąpi 
nowy, zamykany na klucz – W. Wróblewskiego 51-53

os. „Węzłowiec”. To już ostatnie tygodnie, wyglądu tej 
elewacji – W. Wróblewskiego 26A-32

os. „Tuwima” W latarni ulicznej przy W. Korfantego 3A 
wymieniono oprawę oświetleniową

os. „Michałkowice”. Zmiany gołym okiem widoczne 
– Wyzwolenia 6B

os. „Młodych”. Dobrze widać, dlaczego potrzebny 
jest/był remont – Bohaterów Westerplatte 8 (balkon 

z lewej) i 10 (z prawej - po remoncie)

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

Plany? Realizowane
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XIV
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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

s-
46

7/
7-

16

„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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ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

T +48 881 600 567
E  siemianowice@ke.pl

ul. Niepodległości 25, 41-106 Siemianowice Śl.

w ofercie także:
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17
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ciąg dalszy na str. 20

Co kolejni siemianowiccy dzielnico-
wi pracujący w osiedlach SSM i w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie uznali za 
priorytet pierwszej połowy 2017 roku 
i jakie są rezultaty ich starań? Dalej – 
któremu problemowi próbują zaradzić 
w tej chwili w ramach zadania prioryte-
towego drugiej połowy roku?

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach pracuje obecnie 

trzech dzielnicowych policji. Choć nie 
wszystkie tegoroczne zadania priory-
tetowe dotyczą bezpośrednio zasobów 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, to mieszkańcy budynków spół-
dzielczych dobrze znają lub przynaj-
mniej kojarzą dany problem, bo styka-
ją się z nim idąc na przykład po zakupy 
do sklepu, na przystanek autobusowy, 
wracając wieczorem z pracy.

W Osiedlu Robotniczym – Rejonie 12. 
KMP w Siemianowicach Śląskich dziel-
nicowym jest aspirant Łukasz Heb-
da. W pierwszej połowie ro-
ku wyznaczył on sobie jako 
zadanie priorytetowe zmini-
malizowanie problemu spoży-
wania alkoholu, zaśmiecania 
i zakłócania porządku publicz-
nego za lokalami użytkowy-
mi (Oświęcimska 4) a między 
budynkami przy Wł. Ander-
sa 2 – od strony klatek scho-
dowych oraz 4 – od balkonów. 
Mieszkańcy nie tylko z kla-
tek tychże bloków, ale i całego osie-
dla określili ten problem jako uciążliwy. 
Miejsce to bowiem znajdowało/znajduje 
się przy wydeptanym skrócie w osiedle 
lub w przeciwną stronę – na przysta-
nek autobusowy. Dzielnicowy codzien-
nie patrolował teren, uczulał pracowni-
ków sklepów, by również oni zwraca-
li uwagę na spożywających tam alko-
hol. W międzyczasie na Radzie Miasta 
pojawiła się interpelacja jednego z rad-
nych RM nawiązująca do tego proble-
mu. Teren za pawilonem to od wielu, 
wielu lat stała „miejscówka” pijących. - 
Dzisiaj – jak relacjonuje aspirant – jest 
ich tam mniej, ale nadal trzeba doglą-
dać terenu, pomimo, że już od jakiegoś 
czasu nie ma obok delikatesów.

W bieżącym półroczu asp. Łukasz 
Hebda pilotuje temat spożywania al-
koholu i zanieczyszczania terenu za 

osiedlową apteką w Osiedlu Robotni-
czym, a w pobliżu delikatesów.

Aspirant sztabowy Tomasz Kra-
wiec, działający w Rejonie 14. KMP 
w Siemianowicach Śląskich, na który 

składają się między innymi ulice Wy-
zwolenia i Stawowa, w pierwszej poło-
wie roku zajmował się problemem zakłó-
cania porządku w rejonie sklepu „Żabka” 

przy ulicy Stawowej 18 – problem poja-
wiał się w zasadzie w godzinach pracy 
sklepu od rana do 22.00. Były tam wów-
czas kierowane wzmożone patrole poli-
cji i straży miejskiej. Dziś „Żabki” nie ma, 
więc, co za tym poszło – i sam drażnią-
cy temat naturalnie wygasł.

Mniej więcej w tej samej części osie-
dla – przy Stawowej 10 jest murek, 
przy którym gromadzą się w ciągu 
dnia osoby i spożywają alkohol, prze-
szkadzając mieszkańcom pobliskich 
klatek schodowych. Ten problem asp. 
szt. Tomasz Krawiec spróbuje rozwią-
zać w tym półroczu.

Trzeci z michałkowickich dzielnico-
wych – starszy sierżant Mariusz Ma-
kosz z Rejonu 13. KMP w Siemiano-
wicach Śląskich w pierwszej połowie 
roku zajął się uciążliwością związaną 
ze spożywaniem alkoholu, najczęściej 

w godzinach wieczornych na skwerze 
przy ulicy Bytomskiej 39.

W tej chwili – na bazie wskazań 
mieszkańców i własnych obserwacji – 
próbuje zminimalizować problem spo-
żywania alkoholu i zanieczyszczania 
terenu przy ulicy Kościelnej 16-18 
w pobliżu delikatesów. - Dochodzą do 
mnie sygnały o spożywaniu alkoholu 
w tym rejonie, jak również w przejściu/
skrócie prowadzącym w kierunku bu-
dynków SSM przy ulicy Przyjaźni 42-
50. Spożywający alkohol, zaczepia-
ją przechodniów prosząc o papierosa, 
drobne, a przy tym zaśmiecają ten te-
ren. To mieszkańcom się nie podoba. 
Dlatego będę starał się doprowadzić do 
tego, by tych zdarzeń było jak najmniej, 
poprzez codzienną kontrolę, nieumun-
durowane patrole. Nawiążemy współ-
pracę ze strażą miejską, by i strażnicy 
miejscy częściej w te okolice zaglądali 
– wylicza st. sierż. Makosz.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Starszy aspirant Tomasz Gabryś 

to z kolei dzielnicowy osiedla „Tuwima” 
(Rejon 7. KMP w Siemianowicach Ślą-
skich). Pierwszym z jego tegorocznych 
zadań priorytetowych było podjęcie dzia-
łań, zmierzających do zminimalizowa-

nia problemu regularnego spo-
żywania alkoholu i zanieczysz-
czania za lokalami użytkowy-
mi przy ulicy Okrężnej 16-19, 
w których robią zakupy m. in. 
mieszkańcy z pobliskich bu-
dynków SSM z ulic Okrężnej 
i Leśnej. - Dzięki ankietom, ja-
kie wypełnili mieszkańcy osie-
dla „Tuwima” dobrze wiem, 
w których rejonach najczęściej 
spożywa się alkohol i gdzie 

może być to uciążliwe dla otoczenia. Ta-
kim miejscem jest właśnie wspomniany 
adres, w pobliżu „Żabki” i „Społem”. Re-
gularnie więc pełniłem codzienną służ-
bę obchodową, podjeżdżały patrole in-
terwencyjne, a sprzedawcy informowa-
ni byli o tym, by nie sprzedawali alkoho-
lu tym osobom – mówi st. asp. Gabryś.

W tym półroczu starszy aspirant To-
masz Gabryś zajmuje się podobnym 
problemem na skwerze przy ulicy Ja-
worowej 2, z tyłu budynku przy Gra-
bowej 5B w osiedlu „Starego Tuwi-
ma”, ale Okrężną 16-19 wciąż musi 
mieć na oku.

Osiedle „Bańgów”
Zadanie priorytetowe starszego 

aspiranta Damiana Achtelika – dziel-
nicowego osiedla „Bańgów” (Rejon 
15. KMP w Siemianowicach Śląskich) 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w osiedlach – cz. 2

Priorytety dzielnicowych
Półroczne zadania priorytetowe wyznaczają sobie dzielnicowi policji na 

podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społeczności swojego rejonu 
służbowego i poparciu tych wskazań własną analizą zagrożeń...

nia problemu regularnego spo-
żywania alkoholu i zanieczysz-
czania za lokalami użytkowy-
mi przy ulicy 
w których robią zakupy m. in. 
mieszkańcy z pobliskich bu-
dynków SSM z ulic 
i 
kie wypełnili mieszkańcy osie-
dla „Tuwima” dobrze wiem, 
w których rejonach najczęściej 
spożywa się alkohol i gdzie 

Osiedle „Michałkowice”:
- Aspirant Łukasz Hebda – tel. 727 032 594

- Aspirant sztabowy Tomasz Krawiec
– tel. 727 032 592

- Starszy sierżant Mariusz Makosz – tel. 727 032 599
Osiedle „Tuwima”

- Starszy aspirant Tomasz Gabryś – tel. 727 032 595
Osiedle „Bańgów”

- Starszy aspirant Damian Achtelik – tel. 727 032 593

os. „Bańgów”. Ławka do 
wypoczynku, a potrafi być 

kością niezgody
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w pierwszej połowie roku dotyczyło 
podjęcia starań zmierzających do wy-
eliminowania problemu spożywania al-
koholu przy sklepie w budynku miesz-

kalnym, adresowanym jako Władysła-
wa Reymonta 1A.

- Mieszkańcy zwrócili uwagę na pro-
blem nagminnego picia tam alkoho-
lu przez osoby dorosłe, a także na za-
śmiecanie. Założenie to w jakimś stop-
niu zostało pozytywnie zrealizowane, 
między innymi poprzez represję man-
datową. Jednak to, że zakończył się 
plan na pierwsze półrocze nie znaczy, 
że to miejsce w pracy dzielnicowego 
będzie teraz pomijane – nie. Dalej, je-
śli będzie potrzeba, będę podejmo-
wał oczekiwane działania – zapowia-
da starszy aspirant.

Innym miejscem, gdzie zachowanie 
współmieszkańców – tym razem głównie 
młodzieży – przeszkadza innym jest oko-
lica klatki schodowej przy ulicy Włady-
sława Reymonta 38 oraz ławka usytu-

owana między klatkami schodowymi Wł. 
Reymonta 14 i 38, położona nieopodal 
placu zabaw. - Dochodzi tam do sytuacji, 
w których raz po raz i o różnych porach 
zakłóca się porządek, zaśmieca. Rodzice 
dzieciaków bawiących się na placu za-
baw nieraz narzekają, że przesiadujący 
na ławce spożywają alkohol, padają przy 
tym przekleństwa, a przez to, że zarów-
no ławka, jak i ten plac położone są cia-
sno między blokami wszystko się niesie 
i zabawa dzieci nie jest żadną przyjem-
nością. Będziemy starali się przy współ-
pracy ze strażą miejską jakoś temu za-
radzić – mówił st. asp. Damian Achtelik.

Kontakt, dyżury – obopólna pomoc
O rozpracowywanych zadaniach prio-

rytetowych można porozmawiać – i po-
móc zarazem – bezpośrednio z dzielni-
cowymi. Kontakt do nich czytaj w ram-
ce: Gdy dzielnicowego nie ma w pracy, 
a sytuacja wymaga szybkiej interwen-
cji, wówczas dzwonimy na „pogotowie 
policyjne” – 997 lub 112. Jeśli znów 
sprawa wymaga spotkania się gdzieś, 
z kimś, wówczas można zostawić wia-
domość dzielnicowemu osobiście lub 
telefonicznie na komendzie albo po-
przez aplikację mobilną „Moja Komen-
da” – również anonimowo.

Ustalone półroczne zadania prioryte-
towe w pracy dzielnicowych są jednym 
z elementów szerszego planu MSWiA 
zatwierdzonego w 2016 roku, mają-
cego wzmocnić rolę tych policjantów 
w środowisku lokalnym.

 rg

Priorytety dzielnicowych

ciąg dalszy ze str. 19

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Solidne grupy ambitnych piłkarzy
Nie ma przerwy w treningach piłkarskich dla dzie-

ci. Cały czas prowadzone są zajęcia, na które 
co chwila zagląda ktoś nowy. „Wyjść z domu i być ak-
tywnym” – hasło po wakacjach tym bardziej aktualne...

Grają wszystkie grupy
Grupy dzieci 7-9 i 10-12 lat, czyli dwie podstawowe, do 

których można zapisać swoje pociechy na treningi piłkar-
skie mają się – jak relacjonują trenerzy prowadzący – cał-
kiem dobrze. I to we wszystkich czterech osiedlach, gdzie 
takie zajęcia organizowane są na tamtejszych boiskach wie-
lofunkcyjnych. Mimo stałych, nieuniknionych rotacji w skła-
dach, cały czas frekwencja utrzymuje się na podobnym wy-
sokim poziomie. Nawet w okresie wakacyjnym, kiedy wiele 
dzieciaków było w rozjazdach poza miastem, zawsze znaj-
dowali się chętni, by wspólnie popołudniami najpierw potre-
nować, a potem rozegrać między sobą uwielbiane sparingi. 
Na treningach pojawiał się między innymi 8-letni Michał Ki-
sielewski: - Dobrze mi tu na treningach. Uczyliśmy się dziś, 
jak dobrze strzelać, robiliśmy slalomy z piłką, Szło mi pół 
na pół. Chciałbym nauczyć się jeszcze takiej sztuczki pił-
karskiej – „z piłką dookoła świata” – zdradzał młody piłkarz.

Zagląda(ł) też 7-letni Marcel Wilk: - Myślę, że zostanę pił-
karzem, dlatego tu się tak staram. Muszę nauczyć się grać 
lewą nogą, bo gram nią źle. Ze strzałami i podaniami nie 
mam za to problemów. Moim idolem jest Robert Lewan-
dowski. Podoba mi się jak gra i że gra w takim dobrym klu-
bie – mówił z podziwem.

Na zajęcia przychodzi też 10-letni Nikodem Bielecki: - 
Wszystko jest dobrze. Drybling ćwiczę, uczę się, jak się do-
brze kiwać. Gram nawet w upały, ale bywało ciężko. Za-
wsze trzeba było brać dużo wody i cała schodziła. Chciał-
bym kiedyś chodzić do prawdziwego klubu piłkarskiego. 
Najpierw zacznę od polskich, a potem dopiero jakieś za-
graniczne – opowiadał o swoich ambitnych planach po jed-
nym z treningów.

Cieszy również, że wciąż funkcjonują dwie grupy 12+, 
na które przychodzą uczestnicy treningów, jacy wcześniej 

przetarli szlak, a dziś ukończyli już 12. rok życia. Przycho-
dzą – jak na przykład Kuba Czajęcki by po prostu – chy-
ba z przyzwyczajenia już – aktywnie spędzić czas na wol-
nym powietrzu. - Fajnie, że mamy taką możliwość i dobrze 
w ogóle, że zrobiono tutaj w „Bańgowie” profesjonalne bo-
isko. Chętnie przychodzę. Jedyna rzecz, do której można 
się doczepić, to przy upałach mocno nagrzewająca się na-
wierzchnia. Ta guma przyciąga słońce, ale zawsze w cie-
płe dni mamy z sobą napoje – stwierdził z uśmiechem. Za-
glądają też chłopcy, grający teraz już w lokalnych klubach 
piłkarskich, tak jak 13-letni Kamil Gaczek: - Pierwsze kro-
ki piłkarskie pod opieką trenera stawiałem tutaj. To właśnie 
on doradził nam, żebyśmy rozejrzeli się za jakimś klubem, 
gdzie mógłbym się bardziej rozwinąć. I takim sposobem ro-
dzice mnie zapisali. Dalej chętnie przychodzę tu, bo oba tre-
ningi się jednak różnią. W klubie stawia się na elementy tak-
tyczne i zgranie. A tutaj można popracować nad swoją tech-
niką i są fajne mecze – porównywał młody piłkarz.

20 i 23 września międzyosiedlowe turnieje
We wrześniu, pewną odskocznią od cotygodniowych za-

jęć na boiskach wielofunkcyjnych, będą zaplanowane dwa 
większe międzyosiedlowe turnieje piłkarskie. Tym razem 
ich uczestnikami będą dzieciaki, ćwiczące w grupach star-
szych 10-12 lat.

Pierwszy odbędzie się 20 września br. (środa) na bo-
isku wielofunkcyjnym przy ulicy Władysława Jagiełły 3-5-7 
w osiedlu „Węzłowiec”. Drugi, trzy dni później – będzie jed-
nym z głównych wydarzeń sportowych pikniku osiedlowego 
w os. „Bańgów” (boisko wielofunkcyjne przy M. Skłodow-
skiej-Curie) – w sobotnie przedpołudnie 23 września br.

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać dzieci na treningi. Nie kosztu-

ją nawet złotówki. Wystarczy przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowiednią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamiętać jednak o sztywno ustalo-
nym przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują dwie grupy 
- 7-9 i 10-12 lat). Terminarz treningów str. 3. rg
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A.A GAZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

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

tel. 512 385 600

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

tel. 513 689 048

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

tel. 506 601 278

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

tel. 604 243 950

CZĘŚCi do AGD, piece gazowe i 1001 
innych drobiazgów. Sklep „PAULA”, ul. 
Oświęcimska 4B,  tel. 533 336 454

PRZePROWADZKi kompleksowe, 
utylizacja, 

tel. 32 220-64-27, 531 944 531

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

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

eKSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

eLeKTRyCZNe usługi, 
tel. 502 362 393 

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

tel. 783 367 264  

ANGieLSKi lekcje, korepetycje, 
tłumaczenia, 

tel. 32 228-72-64

CHeMiA korepetycje, 
tel. 609 755 668

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TV SAT! Regulacja i montaż anten 
satelitarnych,  tel. 604 127 712 

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

MATeMATyKA, fizyka: średnia, 
wyższa, przygotowanie do matury, 

tel. 661 149 299 

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

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

NAPRAWA telewizorów u klienta,
tel. 603 898 300

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

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

tel. 505 412 220

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

s-639/4-17

Cena 
producenta
za pomnik

2.900 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

Segregując śmieci 
– oszczędzasz 

Swoje 
pieniądze 
i chronisz 

Swoje środowisko 
naturalne!!!
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeOMeTRiA KÓŁ 3D
- DiAGNOSTyKA KOMPuTeROWA
- NAPRAWy GŁÓWNe i BieŻĄCe

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

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

STOMATOLOGiA - PeŁNy ZAKReS
JeDNOWiZyTOWe LeCZeNie KANAŁOWe Z MiKROSKOPeM

CHiRuRGiA STOMATOLOGiCZNA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMATOLOGiA eSTeTyCZNA, PROTeTyKA 
- pełen zakres; KARDiOLOGiA, echo serca - UKG, holtery; NeuROLOGiA; 
ReuMATOLOGiA; CHiRuRGiA OGÓLNA i NACZyNiOWA; uSG Doppler-Duplex

STOMATOLOGiA - LeCZeNie i PROTeZy ZĘBOWe

MiCHAŁKOWiCe, ul. e. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97w
w
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„MS” CZeKA NA TWOJĄ ReKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Od imprezy do imprezy

czytaj 
str. 6

Os. „Chemik”

Os. „Chemik”

Os. „Chemik”

Os. Młodych

Os. Młodych

Os. Młodych

Os. Młodych
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KGB na pikniku w „Bańgowie”!
23 września (sobota) odbędzie się kolejny piknik osiedlowy – w tym roku pod zawołaniem „Pożegnanie wa-

kacji w Bańgowie”. Nie zabraknie muzyki rozrywkowej, zmagań sportowych i oczywiście tradycyjnego, 
wieczornego ognicha... weźcie kiełbaski

Przed południem sportowo...
To wpisało się w tradycję osiedlowych pikników w „Bańgo-

wie”, że jako pierwsi do (sportowej) zabawy przystępują dzie-

ci - młodzi piłkarze biorący udział w turnieju piłkarskim o Pu-
char Prezesa SSM oraz tenisiści – amatorzy, rozgrywający 

swoje mecze turniejowe na korcie sąsiadującym z boiskiem 
piłkarskim. Ci ostatni walczyć będą o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miasta.

W turnieju piłkarskim wezmą udział dzieci, ćwiczące w ra-
mach darmowych treningów piłkarskich, organizowanych 
przez SSM. Turniej tenisowy otwarty jest dla wszystkich 
mieszkańców. Zapisy – w dniu rozgrywki – od rana, 23 
września br.

Popołudniu kabaretowo i muzycznie
Popołudnie i wieczór tego dnia warto spędzić przy (i na) 

kręgu tanecznym (ul. M. Skłodowskiej-Curie). Od 16.00 do 
18.00 swoje umiejętności wokalne prezentować będą dzie-
ci i młodzież, między innymi z Zespołu Szkół nr 1 w „Bańgo-
wie” oraz ćwicząca w „DK „Chemik”.

Dalej na estradzie pojawią się już gwiazdy. Po 18.00 pu-
bliczność zajmie KGB czyli Kabaretowa Grupa Biesiadna.

Do późnego wieczora w osiedlu „Bańgów” dominować 
będzie muzyka disco polo. Moda na ten rodzaj muzyki 
w Polsce bez wątpienia wróciła, dlatego kto lubi te klimaty, 
powin ien tam być i... nie odpuszczać! rg

Będzie ognisko  -   (Zdjęcie archiwum)

Lena Rajska

Zuzia Maciaszek-Staśkiewicz

Agata Kurpanek

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

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DLA KAŻDeGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PONieDZiAŁeK

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

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

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

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

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

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

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

P o ł a m  g ł o w ę
Rozwiązanie SuDOKu 8/17

6 2 9 7 5 3 4 8 1

3 4 8 2 9 1 5 7 6

1 7 5 6 8 4 2 3 9

2 1 3 9 4 7 6 5 8

7 9 6 5 3 8 1 2 4

5 8 4 1 6 2 3 9 7

8 3 2 4 7 6 9 1 5

9 6 7 3 1 5 8 4 2

4 5 1 8 2 9 7 6 3

SuDOKu 9/17  

8 5 6 2

6 3 9 4

3

4 6 8 2 1 5

4 6

3 8 5 7 4 9

7

2 7 8 3

8 5 6 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 kolu mnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

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

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Odgadnięte wyrazy należy wpisać wokół obrazków 
w kierunku zegarowym. Litery otaczające pole ze zna-
kiem zapytania dadzą rozwiązanie.

WIRÓWKA OBRAZKOWA
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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 mieszkanie w Siemianowicach,  
 tel. 508 215 355

OGŁOSZeNiA mieszkaniowe, 
  www.mpgkim.com.pl

POSZuKuJĘ do wynajęcia kawalerki 
lub małego mieszkania na terenie Sie-
mianowic,  tel. 698 628 047

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

SPRZeDAM dom na Pszczelniku ok 
250 m2, działka 550 m2, 
  tel. 667 393 112

SPRZeDAM bez pośredników miesz-
kanie 3-pokojowe (Wyodrębniona Wła-
sność, Księga Wieczysta) z częścio-
wym umeblowaniem i wyposażeniem 

na osiedlu „Młodych. Cena 182 tys. zł,  
 tel. 607 122 077

SPRZeDAM słoneczne, ciche miesz-
kanie 37,41 m2, M3 po remoncie. Lo-
kalizacja - Chorzów w pobliżu Teatru 
Rozrywki i ul. Wolności, co - miejskie, 
cena: 133 000 zł,  tel. 694 262 695

SPRZeDAM M4 na osiedlu Młodych 
oraz garaż,  
 tel. 503 967 096, 501 399 074

SPRZeDAM mieszkanie 2-pokojowe 
48,65 m2, na os. Węzłowiec, ul. Grun-
waldzka IV piętro. Widok na Park Kul-
tury z drugiej strony na Przedszkole, 
  tel. 606 851 292

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

RÓŻNe

LOKAL użytkowy do wynajęcia 50 m2 
z ogródkiem os. Węzłowiec,  
 tel. 516 033 428

POSZuKuJĘ do prowadzenia domu 
sympatycznej, odpowiedzialnej osoby 
- 3x w tygodniu,  tel. 512 833 454

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

ZATRuDNiĘ kucharza, 
  tel. 505 266 874, 32 246-00-67

SAMOCHODOWe

A.KuPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

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

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

SPRZeDAM garaż z kanałem, 
ul. Wróblewskiego 39, nr 10,  
 tel. 669 929 707

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

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

ssm@poczta.fm
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Wielkość czcionki, 

którą też składana jest „Moja Spół-
dzielnia”; 8. Właśnie zapełnia się po 
wakacjach; 9. Manila; 10. Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych; 11. Kolasa; 12. Odłam religijny; 
13. Jedna z wielu w banku; 15. Ka-
wa rozpuszczalna; 17. Bieg rzeki; 
18. Długa włócznia; 19. Syrop z cu-
kru; 20. Waluta unijna; 21. Skorupa 
żółwia; 25. Czarownik; 28. Zabronie-
nie; 31. Część obiadu; 32. Przełożo-
ny klasztoru; 33. Kociak; 34. Wnet; 
35. Nie żołnierze i policjanci; 36. Sło-
dycze z dawnych lat; 37. Mysia norka.

PiONOWO: 1. Biała broń; 2. Dwie 
ćwiartki; 3. Do krycia dachu; 4. Wy-
maga udowodnienia; 5. Jamnik; 
6. Ukwiecony, ozdobą każdego blo-
ku na naszych osiedlach; 7. Likwi-
dacja; 13. Trwał do 31 sierpnia na 
nazwę placu pomnikowego, o czym 
pisała „Moja Spółdzielnia”; 14. Na-
krycie stołu; 15. Turniej Piłki Nożnej 
z okazji 60-lecia SSM; 16. Motyl we 
włosach; 21. Pozdrowienie dziecięce; 
22. Popularne imię męskie; 23. Część 
Siemianowic Śląskich; 24. Mała rze-
ka; 26. Głos hamulców; 27. Dobytek; 
29. Krzaki; 30. Punkt widzenia.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 12 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 21 września br. na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 9/17 lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 9/2017.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 08/2017 z hasłem: Wakacyjne ucie-
chy otrzymują:

1. Mateusz Garus, Walerego Wró-
blewskiego 43

2. urszula Karaś, Powstańców 54a
3. Roman Tomys, Marii Skłodow-

skiej-Curie 79b
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-

my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-

mianowicka Spółdzielnia Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

uwaga: 
Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na prze-
twarzanie danych osobowych dla ce-
lów redakcyjnych. Z udziału w losowa-
niu wyłączeni są dłużnicy, przedsta-
wiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „Mojej Spół-
dzielni”.

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

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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 23 sierpnia 2017 r.

- Tato! Tato! - wołają dzieci - Mo-
żemy sprzedać trochę twoich butelek 
i kupić chleb?

- Jasne... Ech... – rozrzewnił się oj-
ciec – Co wy byście, dzieci, jadły, gdy-
by nie ja...

J K L

W domu dzwoni telefon, żona pod-
chodzi odebrać, a mąż woła z drugie-
go pokoju: 

- Jeśli to do mnie, powiedz, że mnie 
nie ma. 

Żona odbiera i mówi: 
- Niestety, mąż jest w domu – i od-

kłada słuchawkę. 
- Przecież prosiłem cię, żebyś powie-

działa, że mnie nie ma! 

- Ale to był telefon do mnie, a nie do 
ciebie...

J K L
W restauracji rodzina posila się pro-

mocyjnym obiadem. Zostaje sporo 
resztek, więc ojciec prosi kelnera:

- Czy może pan nam zapakować te 
resztki? Wzięlibyśmy dla pieska... 

- Hurrra!!! – krzyczą dzieci – Będzie-
my mieć pieska..!
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Mieszkańcy poszczególnych budynków nieprzestrzegający obowiązku segregacji odpadów, będą – niestety 
– musieli liczyć się z tym, iż opłata za wywóz ich śmieci może pójść w górę. Do Spółdzielni wpłynęło w mi-

nionym miesiącu pismo z urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Jest ono pokłosiem kontroli, przeprowadzonej 
w klatce schodowej budynku przy ulicy Śląskiej 46B... – czytaj str. obok.

W protokole z przeprowadzonej kon-
troli z udziałem przedstawicieli Urzę-
du Miasta, MPGKiM oraz Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na-
pisano: „(...) W dniu odbioru 
odpadów komunalnych zmie-
szanych, tj. 03. 08. 2017 r. na 
nieruchomości przy ulicy Ślą-
skiej 46B stwierdzono w po-
jemnikach znajdujących się 
w komorach zsypowych za-
leganie dużej ilości odpadów 
komunalnych podlegających 
segregacji odpadów komu-
nalnych zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa 
w zakresie gospodarki od-
padami komunalnymi (więk-
szości w pojemnikach zale-
gały surowce o frakcjach opakowań 
tworzyw sztucznych, opakowań typu 
„pet”, tzw. tetrapaków, puszek alumi-
niowych). Podczas kontroli stwierdzo-
no brak przepełnionych pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów ko-

munalnych tzw. dzwonów, stanowią-
cych zestaw do segregacji odpadów 
komunalnych dla przedmiotowej nieru-
chomości”. Wizytacja potwierdziła in-

formacje, przekazane wcześniej przez 
MPGKiM, które odbiera odpady.

Zsypy...
Wymóg segregacji odpadów komu-

nalnych niesie za sobą nowy obowią-
zek, jaki jeszcze wielu mieszkańców 

zasobów Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i nie tylko musi przy-
swoić. Nasuwają się równocześnie po-
ważne pytania, między innymi – na-

wiązując do przykładu Ślą-
skiej 46 – o sens utrzymywa-
nia otwartych zsypów w bu-
dynkach mieszkalnych. Jak 
wynika z wielomiesięcznych 
już obserwacji, dają one ci-
che przyzwolenie na wyrzu-
canie wszystkich śmieci ra-
zem i tej pokusie nie potra-
fi się oprzeć – pomimo este-
tycznych i prostych w obsłu-
dze pojemników na odpady 
wtórne blisko domu - jeszcze 
spora grupa mieszkańców. 
Niestety, ewentualne wyższe 

opłaty za odpady komunalne liczone 
będą na wszystkich mieszkańców da-
nego budynku – na zasadzie zbiorowej 
odpowiedzialności. Podobnie zresztą 
rzecz ma się ze śmietnikami na ze-
wnątrz budynków... rg

Nie narażajmy sąsiadów i siebie na niepotrzebne dodatkowe koszty – segregujmy!!!

Zielony Konkurs 2017
Najładniejsze tegoroczne balkony i przydomowe ogródki jeszcze niewybrane. Nadal więc gorąco zachęcamy do 

typowania adresów... Warto wyróżnić, choćby poprzez publikację zdjęcia w gazecie, starania sąsiadów, bo to 
między innymi dzięki nim mieszka nam się przyjemniej.

Setki w osiedlach, więc setki na łamach
Przez blisko ćwierć wieku, odkąd Zielony Konkurs orga-

nizowany jest przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową i redakcję „Moja Spółdzielnia”, docenionych i wyróż-
nionych zostało już ponad 150 mieszkańców – rok rocz-
nie, obowiązkowo, po jednym z każdego z siedmiu osie-
dli spółdzielczych. Zdążyliśmy opublikować przez ten czas 
około 700 fotografii najpiękniejszych, najciekawszych w da-
nym roku balkonów oraz obejść domów. Przez lata – tylko 
w tej materii – dużo się zmieniło, bo do dziś już zdecydowa-
na większość budynków, w tym balkonów jest po termomo-
dernizacji, a co za tym idzie zieleń naturalna prezentuje się 
na tle otynkowanych i odmalowanych ścian, balustrad, przy-
ziemia znacznie lepiej. Z czasem jednak i tak znów je trzeba 
będzie (jak nie już) odnawiać, bo czas znów (z)robi swoje.

Doświadczeni, pierwszoroczniacy...
Wśród mieszkańców dbających o zieleń balkonową 

i przydomową są tacy, którzy robią to już latami i „w ciem-
no” każdej wiosny można obstawić, że jeśli tylko nic złego 
się nie przytrafi, kolorowo będzie i przez kolejne miesiące 
danego roku. Oni zresztą, prędzej, czy później gościli już na 
łamach „MS”. Mamy nadzieję – tak na marginesie – że o ni-
kim nie zapomnieliśmy. Są i tacy, co nie zawsze, ale w mia-
rę regularnie przynajmniej raz na dwa, trzy lata robią swój 
ogródek, balkon piękniejszy. Pewnie sporo zależy od wol-
nego czasu. 

Trzecią grupę stanowią pierwszoroczniacy – czyli mieszkań-
cy, próbujący obficie upiększyć swój balkon po raz pierwszy. 
Ci cieszą nas najbardziej. Mamy satysfakcję z faktu, że przez 
to pojawia się jakaś kolejna nowa „kolorowa plama” na tle, mi-
mo że w większości już docieplonych i pomalowanych, to jed-
nak często surowych – „pustych” – wnęk balkonowych. Nie-
rzadko będących, albo letnią graciarnią, albo tylko suszarnią, 
co oczywiście nie zabronione. Radujemy się też, że ktoś posta-
nawia za zgodą administracji zamienić zachwaszczony frag-
ment trawnika przy domu na mini ogródek własnego pomysłu.

Dwie najliczniejsze mimo wszystko grupy to mieszkańcy, al-
bo w ogóle nieprzykładający wagi do zieleni na balkonie czy 
w obejściu domu, albo wystawiający – co też trzeba docenić 
– pojedyncze doniczki z roślinami. One również zdobią, czy 
urozmaicają, jakby nie było, elewacje domów. I te też, jeśli są 
w ciekawym układzie, niebanalnej formie trafiają na łamy...

Szukamy i czekamy
W najbliższych tygodniach zapolujemy z aparatem na 

te balkony i ogródki, które - jak się zanosi - zdobić bę-
dą wyraźnie swoimi roślinami osiedla spółdzielcze wcze-
sną jesienią, a być może i do końca października. W bieżą-
cym wydaniu za to prezentujemy te ładnie wyglądające te-
raz – jeszcze latem. Wśród naszych zdjęć jest też fotogra-
fia ogródka przy Przyjaźni 48B nadesłana przez jednego 
z Czytelników. Zdjęcia patrz - str. 31

 rg

Segregacja odpadów

Ostrzeżenie!!!
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Sałatki
Lato się kończy i czas pomy-

śleć o zaopatrzeniu jesienno-zi-
mowej spiżarni. Rzecz jasna, zimą 
znajdziemy w sklepach mnóstwo 
wszelkich przetworów, ale tych ro-
bionych przez siebie, wg własnych 

przepisów, nie zastąpi nic. Wystar-
czy jednak wejść do sklepów z co-
raz modniejszą zdrową żywnością 
czy ekstra delikatesów, by przeko-
nać się: co i za ile te sklepy oferu-
ją. Skorzystajmy więc z taniości wa-
rzyw, owoców i przygotujmy swoje 
wspomnienie lata wraz z odpowied-
nią porcją witamin.

- z ogórków i papryki
2 kg zielonych ogórków zetrzeć na 

plastry, 1/2 kg papryki pokroić w kost-
kę, 25 dag marchwi zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach, 25 dag cebuli drob-
no posiekać, zgnieść pół główki czosn-
ku, dodać: czubatą łyżkę soli, 2 pełne 
łyżki cukru, 1/2 szklanki octu winnego, 
pieprz do smaku. Wymieszać i pozo-
stawić na godzinę. Gotować przez 10 - 
15 min i postępować, jak poniżej.

- pomidorowa
6 kg pomidorów, 10 dużych cebul, 

2 małe szklanki cukru, 4 łyżki soli, 
10 goździków, 20 ziaren pieprzu, 2 ły-
żeczki cynamonu, trochę gałki musz-
katołowej, imbiru, łyżkę lub więcej 
octu – najlepiej winnego, łyżka słod-
kiej papryki. Pomidory sparzyć, obrać 
ze skórki, pokroić na części, cebule 
pokroić na ćwiartki, wszystkie składni-
ki wrzucić do dużego garnka. Gotować 
na wolnym ogniu, mieszając od czasu 
do czasu, aż do odparowania ok. 1/4 
do 1/2 objętości. Gorące przekładać 
do wyparzonych słoiczków i schować 
pod koc do ostygnięcia.

Gruszki w occie
(składniki na 5 słojów o poj. 0,5 litra) 

5 gruszek najlepiej odmiany konferen-
cja, 20 dag cukru, 2 sparzone cytryny, 
20 dag borówek, 0,25 l octu winnego, 
garść ziaren pieprzu (najlepiej zielone-
go), 0,5 l wody. Gruszki umyć, pokroić 
w ósemki i usunąć gniazda nasienne. 
Cytryny obrać, wycisnąć sok i obficie 
skropić gruszki. Ocet dodać do wody 
z cukrem – zagotować. Borówki prze-
brać, umyć. Gruszki włożyć do słojów, 
zalać gorącą marynatą. Dodać kawałki 
skórki z cytryny, porcję borówek i pie-
przu. Zamknąć, ustawić do góry dnem, 
na ok. 30 minut.

Czy masz skłonności 
do depresji?

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Barana są 
silni psychicznie. 
Trudno wyprowa-

dzić ich z równowagi, nie przywiązu-
ją też wagi do tego, co myślą i mówią 
o nich inni. Przy takiej strukturze psy-
chicznej rzadko zapadają na depresję 
i nie ulegają stresom.

Byk również nie ma 
dużych skłonności 
do załamań psy-
chicznych. Jeśli jed-

nak coś takiego mu się przydarzy, nie 
zwlekając idzie do lekarza i skrupulat-
nie bierze medykamenty. Szybko wra-
ca do równowagi i jeśli dopadnie go 
depresja, jest to epizod w jego życiu.

Struktura psychicz-
na Bliźniąt jest bar-
dzo skomplikowana. 
Potrafią przez długie 

miesiące być pogodne, a potem bez 
przyczyny ulegają stresom. Trudno je 
poznać i ludzie często mają o Bliźnia-
kach mylne zdanie. One same również 
nie potrafią prawidłowo się ocenić.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Raka 
masz duże skłonno-
ści do depresji i ła-

two ulegasz stresom. To, co dla in-
nych byłoby nic nieznaczącym epizo-
dzikiem dla Raka będzie poważnym 
problemem. Na domiar złego Raki ła-
two ulegają wpływom innych ludzi.

Pan Lew nie jest zbyt 
podatny na depre-
sję i rzadko bywa za-
łamany psychicznie, 

pod warunkiem jednak, że wszystko 
dobrze mu się układa. Gdy na jego 
drodze zawodowej pojawią się prze-
szkody może się załamać, ale szybko 
wraca do równowagi.

Ludzie mający słoń-
ce w znaku Panny 
rzadko ulegają de-
presji. Są jednak sta-

le jakby „pod kreską” i rzadko się zda-
rza spotkać Pannę w wesołym nastro-
ju. Bierze się to stąd, że uważają się 
za niedocenionych przez otoczenie.

Wagi są zazwyczaj 
pogodne i nawet, je-
śli coś je gnębi, po-
trafią to skutecznie 

ukryć przed otoczeniem. Bywa, więc 
że długo ukrywają zły stan psychiczny 
i jeśli zdecydują się pójść do psychia-
try, depresja jest już zaawansowana.

Skorpiony należą do 
znaków łatwo ulega-
jących depresji i za-
wsze winią okoliczno-

ści, czy ludzi z najbliższego otocze-
nia. Z pomocy lekarza lub psycholo-
ga korzystają rzadko. Depresja szyb-
ko u nich mija.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Strzel-
ca, jesteś człowie-
kiem pogodnym, 
spokojnym, zrów-

noważonym i przychylnym innym lu-
dziom. Ponieważ nie jesteś również 
zazdrosny o sukcesy innych, rzadko 
zapadasz na depresję.

Koziorożec nie wy-
kazuje skłonności 
do chorób psychicz-
nych. Zajęty tym, co 
w danym momencie 

stanowi jego cel, nie ma czasu i ocho-
ty na zgłębienie swoich stanów psy-
chicznych. Depresja omija go szero-
kim łukiem.

Ludzie spod znaku 
Ryb dobrze znoszą 
przeciwieństwa lo-
su i nie załamują się 

szybko, pod warunkiem, że nie są to 
problemy związane z miłością. Gdy na 
tym tle spotka je zawód, poddają się 
depresji i trudno im wyjść z tego stanu.

Wśród Wodników 
większą podatność 
na depresję mają ko-
biety. Dość łatwo za-

łamują się, jeśli dotkną je przeciwno-
ści losu. Są dobrymi pacjentami, co 
pozwala im - jeśli są odpowiednio le-
czone - szybko wrócić do zdrowia.
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Mateusz Breguła

Nadia Kowal

Agata Bury

Martyna Waligóra

Jubileusz w oczach dzieci
Wszystkie rysunki wykonano podczas imprez plenerowych, jakie odbyły się w ostatnich tygodniach z okazji 

Jubileuszu SSM w osiedlach „Chemik”, Bańgów”, „Młodych” w ramach konkursów plastycznych.


