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Mocarze i głos anielski
Trzy dychy „Bańgowa”

Zakaz naklejania
Śmietniki a obok wysypiska
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MASAŻE
MICHAŁ MIERZWA
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ktoś ewidentnie zawziął się na 
 ogrodzenie placu zabaw przy 

ulicy okrężnej. to już kolejna dewa-
stacja tego najmłodszego zabawo-
wego dziecka w osiedlu „tuwima”. 
Dziecka, które zamiast służyć naj-
młodszym staje się utrapieniem ge-
nerującym koszty.

Tym razem zniszczono siedem przę-
seł. Co komu daje wyżywanie się na 
tych siatkach? 

innym przejawem głupoty było pod-
palenie śmieci też na os. „tuwima”. 
dopiero interwencja Straży Pożarnej 
spowodowała ugaszenie ognia i dodaj-
my likwidację zagrożenia, bo lato ma-
my suche i nie wiele trzeba, by płomie-

nie rozprzestrzeniły się błyskawicznie.
Te słowa przypominamy niczym man-

trę, ale każdy z nas musi wiedzieć, że 

każda celowa dewastacja czegoś, co 
mogłoby służyć miesiącami, latami to 



zarząd siemianowickiej spółdzielni mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie zarządu przyjmują p.t. mieszkańców na dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

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

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

osiedle „węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

osiedle „młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 1730 (sala konferencyjna 
przy adM)

osiedle „chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „centrum”

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

osiedle „michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
osiedle im J. tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury

 strażników rejonowych 
w administracjach ssm:

osiedle „centrum”
- ul. powstańców 54a – pierwszy 

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

osiedle im. Juliana tuwima
- ul. w. korfantego 9 – pierwszy 

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

osiedle „michałkowice”
- ul. harcerska 7 – ostatnia środa mie-

siąca 1200 - 1300

osiedle „bańgów”
- ul. wł. reymonta 20 – drugi czwar-

tek miesiąca 900 - 1000

osiedle „chemik”
- ul. ks. Jana kapicy 15 – ostatni 

czwartek miesiąca 1100 - 1200

osiedle „młodych”
- aleja młodych 15a – ostatnia środa 

miesiąca 1000 - 1100

osiedle „węzłowiec”
- w. wróblewskiego 26-32 – ostatni 

piątek miesiąca 1000 - 1100

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Damian łączyŃski, zbiGniew roGoż*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
1. października 2018 r. od 1630 do 1730

na swÓJ Dyżur
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice śl., ul. boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00
Z kolei 5. listopada 2018 r. dyżurować będą 

 adam Cebula, Wiesław jaźwiec  
*skład osobowy może ulec zmianie 

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

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

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

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

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

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

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

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

UPC 801 949 480

ADM – telefony i adresy e-mailowe  

„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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Te trzysta wydań to tysiące godzin 
pracy nad zbieraniem materiałów, ich 
pisaniem i układaniem w łamy, strony, 
których w tym okresie nazbierało się 
łącznie kilka tysięcy. To na nich opubli-
kowaliśmy tysiące materiałów nie tyl-
ko Spółdzielni dotyczących oraz Wa-
szych Szanowni Czytelnicy listów, e-
-maili i problemów zgłaszanych pod-
czas redakcyjnych dyżurów.

W nr 1 „MS” w okolicznościowym re-
dakcyjnym powitaniu, pisaliśmy (...) 
Mamy 12 tysięcy mieszkań, a więc 
prawie połowę wszystkich siemiano-
wickich lokali mieszkalnych. Powinni-

śmy się więc częściej spotykać i poro-
zumiewać. My proponujemy takie spo-
tkania poprzez naszą gazetę. Będzie-
my w niej zamieszczać listy od Czy-
telników dotyczące zarówno proble-
mów Spółdzielni, jak i uwag i propozy-
cji dla naszej gazety. Chcemy bowiem 
„Moją Spółdzielnię” tworzyć wspólnie 
z Czytelnikami. Obiecujemy, że ani je-
den list nie pozostanie bez odpowie-
dzi (...). W naszym miesięczniku znaj-
dzie się także miejsce na reklamy firm 
i ogłoszenia mieszkańców.

Wtedy przyjęliśmy, że tytuł ma być 
nie tylko dostarczycielem informa-

cji, ale i pismem „rozmawiającym” 
z mieszkańcami. Gazetą, w której zna-
leźć będzie można i coś dla ducha – 
rozrywka i ciała – kulinaria. Tym zalo-
żeniom jesteśmy wierni non stop.

Mimo tego upływu czasu jak wte-
dy, tak i teraz – a nie jest to kokiete-
ria – oddając bieżące wydanie do Pań-
stwa rąk, czynimy to z tremą i swo-
istym drżeniem serca: czy wydanie się 
spodoba, czy chochlik gdzieś nie za-
szalał, czy...

Więcej o „MS” i powstaniu tytułu 
w październikowym wydaniu, bo wte-
dy przypadnie okrągła 25 rocznica od 
ukazania się 1 numeru i obchodzić bę-
dziemy Srebrne wesele. Oprócz bieżą-
cych informacji z życia SSM będą kon-
kursy, wspominki i wiele ciekawostek.

Redakcja „MS”

My już teraz informujemy Komite-
ty Wyborcze, że władze Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
podstawie wniosków mieszkańców 
z ubiegłych lat i już docierających gło-
sów przyjęły stanowisko o zakazie na-
klejania w obiektach SSM jakichkol-
wiek materiałów wyborczych zarów-
no na elewacjach budynków, drzwiach 
wejściowych jak i w samych klatkach 
schodowych.

Zakaz dotyczy wszystkich kandyda-
tów ubiegających się czy to o mandat 
radnego czy też o godność pierwszej 
osoby w mieście.

Do 25 września włącznie
W zamian proponujemy i zachęca-

my wszystkich zainteresowanych do 
skorzystania i zamieszczenia na ła-
mach „MS” – nakład 12500 egzem-

plarzy – swych materiałów wybor-
czych w wersji czarno-białej i koloro-
wej zgodnie z obowiązującym cenni-
kiem podawanym na stronach „MS”

ZdeCydOWanie POdKReśla-
My – POd RyGOReM nie uję-
Cia dO PubliKaCji – że mate-
riały wyborcze wraz z po-
twierDzeniem wpłaty za wy-
kupioną powierzchnię nale-
ży Dostarczyć w nieprze-
kraczalnym terminie Do 
25 września włącznie. Od-
STęPSTW nie będZie. nie bę-
dZie PieniędZy – nie będZie 
WybORCZyCH MaTeRiałóW.

Skąd taki rygor? Wynika z poprzed-
nich wyborów, kiedy to nawet potwier-
dzone przez Komitety Wyborcze zle-
cenia nie były tożsame z przelaniem 
pieniędzy i trzeba było ich dochodzić.

informacji udzielamy także pod adre-
sem poczty elektronicznej:

ssm@poczta.fm

300 wydań „MS”
to już po raz trzysetny, tak, tak, przekazujemy wam p.t. czytelnicy 

„moją spółdzielnię”. miesięcznik regularnie, co miesiąc od paź-
dziernika 1993 r. goszczący w waszych domach. 

wybory samorządowe 2018 – ogłoś się w „ms”

Zakaz naklejania
21. 10. br. odbędą się wybory samorządowe. wybierać będzie-

my radnych i prezydenta miasta. póki co kampania wy-
borcza jest jeszcze w powijakach, ale wkrótce...

zbędne wydatki nawet, jeżeli koszt wy-
nosi parę złotych. To koszt, który pokry-
wamy z naszych wpłat. Te zbędne wy-
datki to po prostu wyrzucanie pieniędzy 
w błoto, naszych pieniędzy, bo nikt inny 
na utrzymanie budynków, ich otoczenia 
nie płaci jak My, tylko My sami. 

2000 zł do wzięcia
non stop aktualna jest oferta Za-

rządu nagradzania kwotą 2000 zło-
tych za skuteczne wskazanie spraw-
ców dewastacji. Skuteczne, to znaczy 
zakończone albo wyrokiem sądu, al-
bo ugodą ze sprawcą, który zobowią-
że się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza odpuścić nisz-

czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale Gzm, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

a w osiedlach zanotowano:
im. Juliana tuwima

- śmietnik przy w. korfantego 16, 
obok lasku bytkowskiego – podpa-
lono meble,

- plac zabaw przy okrężnej 3 – zde-
wastowano przęsła ogrodzenia,

- h. wróbla 8b – zniszczono gałko-
klamkę w drzwiach wejściowych,

- h. wróbla 5-7, w. korfantego 16 – 
zdewastowano zamki w furtkach do 
osiedlowych śmietników,

- w. korfantego 9b – wybito szybę 
w drzwiach wejściowych,

- h. wróbla 6b, c – wyrwano samoza-
mykacz w drzwiach.

„chemik”
- niepodległości 58 – bohomazy na 

elewacji.
„węzłowiec”

- władysława Jagiełły 2a – stłuczono 
szybę w drzwiach. pes

Dbaj o swoje

ciąg dalszy ze str. 2
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ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

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

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

ZAWIADAMIAMY, ŻE ODCZYTY WYKONYWANE BĘDĄ TYLKO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, POCZĄTEK OK. 1600, A W SOBOTY OD 1000.

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

JeDen termin oDczytu poDstawowy 
oraz JeDen DoDatkowy.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  biuro rozliczeń ec i innych mediów ssm

harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data adres

17. 09.

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

Marii skłodowskiej-curie 1, 3,
Karola szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

18. 09.

Grunwaldzka 5e, f; 6c,
Karola szymanowskiego 14,

Władysława reymonta 10, 12, 48, 50, 52, 54, 56,
Marii skłodowskiej-curie 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 25

19. 09.

Grunwaldzka 6a, b, 4b,
Władysława reymonta 26, 28,

m. skłodowskiej-curie 9, 13, 15, 27, 31, 33, 35, 37,
Karola szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12

20. 09.

Grunwaldzka 4a, c, d,
Władysława reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

30, 32, 34, 36,
Marii skłodowskiej-curie 39, 43, 45, 47, 49

21. 09.

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

30a, b; 32,
Marii skłodowskiej-curie 51, 53, 57, 59

15.10.
Władysława Jagiełły 7c, d,

Grunwaldzka 2c, d, 3a, b, c

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

17. 10. 
wróblewskiego 69,

Władysława Jagiełły 3c, d, 13a, b

18. 10. 
wróblewskiego 71,

Władysława Jagiełły 9a, b, 11c, d,

19. 10. 
wróblewskiego 73,

Władysława Jagiełły 1, 9c, 11a, b

harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Data adres

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

17. 09.
niepodległości 59b, c, d,

Walerego wróblewskiego 55

18. 09.
niepodległości 61a, b, c,

Walerego wróblewskiego 55a

19. 09.
niepodległości 61d, e, f,

Walerego wróblewskiego 57

20. 09.
niepodległości 63a, b, c,

Walerego wróblewskiego 59

21. 09.
niepodległości 61g, h,

leśna 7

15. 10. 

komuny paryskiej 1,
powstańców 46a,

emilii plater 21,
wyzwolenia 10b

16. 10. 

komuny paryskiej 3,
powstańców 54a,

stawowa 5,
wyzwolenia 10a

17. 10. 

komuny paryskiej 5,
powstańców 54b,

stawowa 6,
wyzwolenia 8c

18. 10. 

komuny paryskiej 6b, c, 13a, b,
powstańców 54c,

stawowa 7,
wyzwolenia 8b

19. 10. 
stawowa 11,

wyzwolenia 6a, b, 8a,

22. 10. stawowa 11a

rozwiązania zagadek logicznych: 
owce starego pasterza

Całe stado liczyło 60 sztuk i stary pasterz 
przyprowadził dokładnie tyle owiec, ile trze-
ba, czyli: 1/3+1/4+1/5 = 47/60. 

Synowie zgodnie z wolą swego ojca po-

winni się podzielić: 20 owiec otrzymuje naj-
starszy z nich, 15 - średni i 12 - najmłodszy.

Dwa pociągi
ani jeden. Gdy pociągi spotkają się, bę-

dą w takiej samej odległości od Warsza-
wy, gdyż spotykając się, będą w tym sa-

mym miejscu.
w samolocie

Żadna z tych rzeczy, ponieważ lecisz nad 
oceanem.

o czym mowa?
Twoje imię.
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dla chłopców największą frajdą był 
turniej piłkarski organizowany na bo-
isku. dziewczętom najbardziej 
przypadły do gustu zabawy 
taneczne, konkursy z hula-ho-
pami, skakankami i malowa-
nie twarzy. dla najmłodszych 
dzieci przygotowano zaś m.in. 
zabawę w „łowienie rybek”. 
nagrody, pamiątkowe medale 
i upominki uczestnikom wrę-
czali: zbigniew lekston i Jo-
lanta sobek – członkowie Za-
rządu SSM, adam cebula – 
przewodniczący Rady Miasta, 
Danuta morawiec – kierownik admini-
stracji i mieczysław hojda - przewod-

niczący Rady Osiedla.To wszystko na 
świeżym powietrzu. 

 W sali Rady Osiedla znajdującej 
się przy administracji, z inicjatywy 

siemianowickiego Punktu Pośrednic-
twa Pracy i przy współpracy z Mo-
bilnym Centrum informacji Zawodo-
wej w dąbrowie Górniczej przepro-
wadzono z kolei warsztaty kompute-
rowe pod nazwą „doradztwo zawo-
dowe dla młodzieży do 15. roku ży-
cia z wykorzystaniem narzędzi mul-

timedialnych”. Miały na ce-
lu ułatwić podjęcie w przy-
szłości właściwych eduka-
cyjnych i dalej - zawodo-
wych decyzji.

Oprócz tego, każdy 
z uczestników wyszedł z im-
prezy „bardziej widoczny” 
– z opaską odblaskową na 
nadgarstku, jaką otrzymał od 
strażniczek miejskich i peł-
nym żołądkiem, bo tego dnia 
wszystkim dzieciom firma 

MMj fundowała darmowy popcorn…
 rg

„Aleja Szkolna” na nowo
2000 – tyle metrów kwadratowych powierzchni wynosi wybrukowana nawierzchnia wyremontowanej 

„alei szkolnej”, jednego z głównych traktów pieszych osiedla „chemik”. symboliczne przecięcie 
wstęgi miało miejsce tuż przed świętem bytkowa, 1 września br. i nie przez przypadek powiązano je z imprezą od-
bywającą się właśnie na rynku bytkowskim…

Dzieci harcowały na boisku
w sierpniu w „bańgowie”, na boisku wielofunkcyjnym, odbyła się 

pierwsza z imprez, wpisujących się w jubileusz 30-lecia osiedla 
„bańgów”. rada osiedla i administracja we współpracy z Dk „chemik”, 
przygotowały kilka ciekawych atrakcji.

Podczas krótkiej ceremonii, uczestniczyli w niej wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący Rn SSM i zbigniew lekston – 
prezes Spółdzielni, zabrał głos andrzej Gościniak – prze-

wodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół bytkowa zwraca-
jąc uwagę, że wyremontowana „aleja Szkolna” to konty-
nuacja szerokiego programu pn. „Rynek bytkowski”, które-
go był inicjatorem i kolejne wykonane ważne zadanie z my-
ślą o przyjaznej przestrzeni publicznej bytkowa. jak zauwa-
żył, Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej , jak 
i włodarze urzędu Miasta słowa dotrzymali i koncepcję zre-
alizowano, za co podziękował w imieniu członków SPb.

Z kolei Prezydent Miasta rafał piech pochwalił dobrą 
współpracę Spółdzielni i urzędu Miasta, a to kolejny, po in-
westycjach w parkingi, siłownie czy boiska wielofunkcyjne, 
widoczny efekt – stwierdził.

do remontu „alei Szkolnej”, czyli szerokiego chodni-
ka, łączącego Szkołę Podstawową nr 1 i Rynek bytkow-
ski wraz z ciągiem handlowo-usługowym, przymierzano 
się kilka lat. był to jeden z priorytetów, o których regular-
nie mówiono podczas posiedzeń Rady Osiedla. Stopniowo 

remontowano kolejne, mniejsze osiedlowe chodniki, zaś 
największą z dotychczasowych stricte chodnikową inwe-
stycję w osiedlu „Chemik”, zdecydowano się ująć w dwóch 

planach remontów - na lata 2017 i 2018. dodatkowo, re-
mont części tego chodnika przed szkołą udało się pomyśl-
nie przegłosować w ramach inwestycji miejskiego budże-
tu Obywatelskiego. 

asfaltową, miejscami wybrzuszoną i spękaną, kilkukrotnie 
łataną nawierzchnię zastąpiła kostka brukowa z elementa-
mi edukacyjnymi – bliżej szkoły oraz ozdobnikami – w kie-
runku Rynku bytkowskiego. dostawiono nowe ławki, a na 
skrzyżowaniu dwóch osiedlowych alei: Szkolnej i Kościel-
nej wykonano kwiatową rabatę. 

Czy inwestycja podoba się? - Wreszcie. To przecież chod-
nik, którym chodzi codziennie połowa „Chemika” i „Mło-
dych”! Momentami zaczynało być nieciekawie, bo korze-
nie drzew wybrzuszały asfalt i można się było potknąć. Te-
raz mi się podoba i jakby jaśniej zrobiło się w osiedlu przez 
tę kostkę – oceniła maria michalska, mieszkanka osiedla.

rg

„aleja szkolna” 
– było (2016)…                                                                               … jest - 2018
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ciąg dalszy na str. 8

- Pamiętam swoje pierwsze wra-
żenie z „Bańgowa”. Troszeczkę się 
martwiłam: pole z jednej strony, po-
le z drugiej i nic wokoło. Jak się 
jednak okazało, to zakątek miasta, 
z którego dzisiaj nie wyobrażam so-

bie się wyprowadzić – mówi tere-
sa markiewicz, jedna z grupy pierw-
szych mieszkańców, którzy zasie-
dlali nowo oddane budynki, jeszcze 
u schyłku lat 80. 

Od tamtych czasów – zasoby miesz-
kaniowe tego osiedla w 30 lat istnienia 
to 18 budynków z 85 klatkami scho-
dowymi, z 891 mieszkaniami i ponad 
2200 mieszkańcami. jest rozbudowa-
na infrastruktura osiedlowa, pełno zie-
leni, stoi szkoła, kościół, są sklepy, or-
ganizowane są festyny, ale tak prze-
cież nie było od samego początku...
15 września odbędzie się tradycyjny 
Piknik w bańgowie, kto dotychczas 

nie był na piknikach niech żałuje 
– program na afiszu str 25.

pierwsze wrażenia, 
niedociągnięcia, zaskoczenia…

dziś każdy może wygodnie dojechać 
do osiedla „bańgów” ulicą, dojść wybru-
kowanym chodnikiem i przemieszczać 
się po nim płynnie, docierając łatwo pod 
konkretny adres. W końcu lat 80., świe-
żo po „urodzeniu” było zaś mniej więcej 
tak, jak wspomina wacław inglot, je-
den z pierwszych mieszkańców: - Moje 
wrażenia na samym początku były ta-
kie: wysiedliśmy razem z moją świeżo 
upieczoną żoną z autobusu na Starym 
Bańgowie i zapytaliśmy o drogę do no-
wopowstającego osiedla. Usłyszeliśmy: 
„Idźcie tam, po śladach błota, na pew-
no traficie”. I rzeczywiście, po kilkuna-
stu minutach doszliśmy i zobaczyliśmy 
kilka bloków oraz wieelki plac budowy. 
Był lipiec 1988 roku.

Gdy osiedle rosło, sporo było w tam-
tym czasie różnego rodzaju komen-
tarzy na temat już samego położenia 

„bańgowa”. Wydawałoby się, że rozło-
żenie go w niemal szczerym polu spra-
wi trudności w pogodzeniu wszystkich 
spraw. – W Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej prowadzono w koń-
cu lat 80. dwa place budowy: osiedle 

„Węzłowiec” i „Bańgów”. To pierwsze 
było postrzegane jako bardzo atrak-
cyjne, ze świetną lokalizacją w pobliżu 
WPKiW w Chorzowie (dziś Parku ślą-
skiego – dop. red.). Natomiast o „Bań-
gowie” mówiono „osiedle na wsi” i ko-
jarzono go z Przełajką – mówił kil-
ka lat temu w rozmowie z „MS” zbi-
gniew popek, były przewodniczący 
Rady Osiedla – Czas jednak pokazał, 
że to się powiodło, a dzisiaj przeważ-
nie słyszy się, iż specyficzne położenie 
osiedla na uboczu to walor, duży plus, 
bo daleko od miejskiego gwaru, bo zie-
lono i ptaki śpiewają. Mało kto zamie-
niłby to miejsce zamieszkania na inne.

Pierwotnie miało powstać tu wielkie 
osiedle dla około 10 tysięcy mieszkań-
ców. jednak w zasadzie na począt-
ku lat 90. skończyła się pewna epoka 
w budownictwie mieszkaniowym i dal-
sze plany rozwojowe zostały wstrzy-
mane. – Mówiło się swego czasu, że 
po drugiej stronie ulicy Bańgowskiej 
miało powstać lustrzane odbicie istnie-
jącego osiedla – wraca pamięcią bar-
bara Florek, która w Radzie Osiedla 
„bańgów” jest od zarania.

latem 1988 roku, pierwsze wznie-
sione budynki, tj. kolejno: władysła-
wa reymonta 2-8, 10-12 oraz marii 
skłodowskiej-curie 1-3-5, 7, 9, 11, 
13, 15 zaczęli zasiedlać mieszkańcy. 
Równocześnie należało zorganizować 
biuro administracji. Zadanie to Zarząd 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej (na czele którego stał wówczas 
stanisław kowarczyk – dop.), powie-
rzył zygmuntowi kalusowi. - Osiedle 
„Bańgów” powstało praktycznie „od ze-
ra”. Nie była to inwestycja prosta w re-

alizacji. Teren dawnych pól pełen był 
kamieni, to wszystko należało najpierw 
uporządkować, wykonano uzbrojenie 
terenu, aż w końcu etapami przed-
siębiorstwo „Fabud” wznosiło kolejne 
budynki. Pierwszy etap od Wł. Rey-

monta 2 do szkoły, drugi – od szkoły 
do końca – nakreśla zygmunt kalus 
i wspomina dalej: - Pierwsza admini-
stracja mieściła się na parterze wspo-
mnianego budynku przy ulicy Wł. Rey-
monta 2. Zdawaliśmy sobie sprawę na 
podstawie zgłoszeń, że świeżo odda-
ne budynki miały swoje niedociągnię-
cia, pełne były niedoróbek. Lokatorzy 
nam je zgłaszali, wykonawca miał du-
żo pracy. Także sami mieszkańcy nie-
rzadko przyjezdni z różnych stron Pol-
ski, bywało – choć dziś trudno w to 
uwierzyć – że z ciepłą wodą, ale i z in-
nymi elementami nowych mieszkań, 
mieli styczność po raz pierwszy. Wiele 
spraw trzeba było tłumaczyć. W część 
tematów sami musieliśmy się mocno 
wdrożyć, zapoznać od podstaw, jak 
w przypadku pioniersko na skalę woje-
wództwa, montowanych właśnie w na-
szych budynkach, pierwszych zawo-
rów termostatycznych na grzejnikach 
c.o. Była to nowość, wielka niewia-
doma. Mieliśmy w tamtym czasie na-
prawdę pełne ręce roboty – wspomi-
na pierwszy kierownik adM „bańgów”.

Mimo pewnych niedoróbek w miesz-
kaniach – jak wspomina z kolei Wa-
cław inglot, wówczas było takie po-
wszechne odczucie: - Co tam nie-
dokładnie wykonana stolarka okien-
na, nie domykające się drzwi – każdy 
cieszył się z tego co dostał. Wszyst-
ko szło przecież dopracować. Obser-
wowałem jak szkielety, fundamenty 
zamieniały się w stosunkowo krótkim 
czasie w budynki. Jak dopiero co za-
siane trawniki zieleniły się. Pamię-
tam, że na tych kilka budynków, ... set 

widać wyraźnie, choćby z tej perspektywy, jak w ciągu 20 lat zmieniło się to osiedle: budynki - docieplone, 
boisko – nowe, drzewostan – dorodny, wysokie anteny azart z dachów – zdjęte…

Trzy dychy „Bańgowa”
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mieszkańców, samochodów można 
było zliczyć na palcach jednej ręki. Ca-
łe osiedle jeździło jedynym autobusem 
kursującym w okolicy – linią 96 lub po 
prostu – chodziło pieszo. Pieszo przez 

„Bażanciarnię” do centrum miasta, pie-
szo na zakupy na Stary Bańgów. Psio-
czyli tam trochę na nas, że im kolejki 
robimy, ale do czasu, gdy nie zaczę-
ły powstawać na naszym osiedlu skle-
py. Przypomina mi się taki wątek, że 
przynajmniej przez kilkanaście pierw-
szych miesięcy, mieszkańcy osiedla 
„Bańgów” byli łatwo rozpoznawalni. Po 
czym? Po ubłoconych butach! Dlatego 
sporo osób poruszając się gdzieś poza 
osiedle, brało po prostu buty na zmia-
nę. Ludzie byli wówczas wobec siebie 
jakby życzliwsi, bardziej chyba zżyci...

inne problemy
O komunikację autobusową starano 

się na tym osiedlu przez długi, długi 
czas. – Jedną z pierwszych moich ini-
cjatyw było doprowadzenie do powsta-
nia przystanku autobusowego na po-
czątku osiedla, na którym zatrzymy-
wałyby się autobusy jadące z Czela-
dzi oraz uruchomienie okrężnej linii 96 
i 196 umożliwiającej dotarcie miesz-
kańcom osiedla w różne punkty mia-
sta – wspominał zbigniew popek. Od 
początku odczuwalnymi problemami 
były właśnie transport oraz zaopatrze-
nie: - Kursował jeden autobus, byliśmy 
zdani na tę linię, albo na nogi, bo wów-
czas jeszcze mało kto miał własne au-
to. Jeśli chodzi o zaopatrzenie, w osie-
dlu mieliśmy jeden sklepik, wprawdzie 
funkcjonował, ale po pracy popołudniu 
z zakupem części towarów był już kło-
pot, więc większe zakupy wozić trze-
ba było z centrum – wspomina tere-
sa markiewicz. 

Problemów w początkowej fazie roz-
woju osiedla było więcej. Problem 
z czystą wodą, brak szkoły, przed-
szkola, kościoła. do tego rosnące po-
trzeby mieszkańców w sport, kulturę, 
rekreację, infrastrukturę. nad wszyst-
kim należało się zastanowić, co, gdzie 
i kiedy wykonać oraz jak możliwie 
szybko załatwić.

mocna pozycja rady osiedla
Od samego początku ważnym gło-

sem doradczym i konsultacyjnym 
w podejmowaniu decyzji odnośnie 
„bańgowa” jest tutejsza Rada Osie-
dla. - Doszły mnie w pewnym momen-
cie słuchy, że miała zawiązać się Ra-

da Osiedla. Zawsze lubiłam wiedzieć 
co w trawie piszczy, stąd moje zain-
teresowanie. Zawiązaliśmy się po to 
myślę, by mieć wpływ na cokolwiek 
jako mieszkańcy, by aktywnie włą-
czyć się w proces kształtowania osie-

dla. Pierwsze spotkania Rady odbywa-
ły się jeszcze w szkole podstawowej 
w Starym Bańgowie. Później już w jed-
nym z pomieszczeń budynku przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 7 – opo-
wiada barbara Florek i kontynuuje: - 
Na pierwszych spotkaniach dyskuto-
waliśmy o zagospodarowaniu trawni-
ków, żywopłotów, wytyczeniu chodni-
ków, przejmowaniu kolejnych budyn-
ków. Zbigniew Popek rzucił w pewnym 
momencie: „zróbmy porządne dachy” 
– Spółdzielnia zainwestowała, wyko-
nano, a te do dzisiaj są solidne i chy-
ba na lata. Inicjatywy wychodziły ra-
czej spontanicznie. Innym razem Po-
pek wymyślił: Niech ludzie pokażą, co 
chcą, gdzie potrzebują chodników. I tak 
mieszkańcy wydeptywali ścieżki, wy-
deptywali, by później w ich miejsce po-
wstawały brukowane chodniki. Z mo-
jego punktu widzenia mogę powie-
dzieć, że osiedle to miało i ma szczę-
ście do dobrych, mądrych gospodarzy. 
Przed Zbigniewem Popkiem był Ry-
szard Młynartowicz, a dziś jest rów-
nie doskonały Mieczysław Hojda – to 
ze strony Rady. Przez 10 lat kierowni-
kiem administracji był Zygmunt Kalus, 
a obecnie jest Danuta Morawiec. Każ-
dy dołożył coś od siebie – podsumowu-
je wieloletnia sekretarz RO.

W pierwszych latach działalności 
Rady Osiedla przez to gremium prze-
winęły się takie postaci jak między in-
nymi: ryszard młynartowicz, Gizela 
król, barbara Florek, zbigniew po-
pek, Jan matyszok, Józef orszulik, 
Janina marzec, marek redlicki, wło-
dzimierz siewert, irena mieszczak, 
zofia wolny czy aleksander agacki.

i ci wspomniani, i kolejni – każdy 
miał swój udział w tym, jak „bańgów” 
wygląda obecnie.

Z biegiem lat redukowano kolejne 
uciążliwości, niedogodności

na przełomie lat 80. i 90. oddawano 
kolejne budynki do użytku. W między-
czasie wokoło nich dosadzano przez 
jakiś czas około 100 drzewek rocznie, 
co dzisiaj sprawia, że „bańgów” jest 
jednym z najbardziej zielonych osiedli 
tej części województwa. usprawniano 
stopniowo infrastrukturę. Wraz z przy-

rostem samochodów, czyniono stara-
nia, by poszerzać istniejące zatocz-
ki lub wytyczać nowe miejsca. Oprócz 
tego – jedną z ważniejszych inwesty-
cji w ostatnich latach – mówił w marcu 
1994 roku zygmunt kalus – ówcze-
sny kierownik administracji „bańgów” 
– była restrukturyzacja systemu ciepl-
nego. Zmodernizowano kotłownie wol-
nostojące i wszystkie stacje wymien-
ników. W mieszkaniach zamontowano 
3935 zaworów grzejników termosta-
tycznych oraz zawory odcinające na 
powrocie. (...).

jedną z głównych bolączek przeło-
mu lat 90. i 2000, zarówno dla miesz-
kańców „Starego bańgowa”, jak i no-
wego osiedla był odór pochodzący 
z wysypiska śmieci „landeco”. Potrze-
ba było lat, zanim z problemem osta-
tecznie się uporano.

a szkoła, sport i rekreacja? nie trze-
ba było się o to upominać. Potrzeby 
widoczne były gołym okiem. – Tłumy 
dzieci, którym należało zagospodaro-
wać czas i oczywiście znaleźć przed-
szkole lub szkołę. W końcu lat 80. był 
tylko jeden plac zabaw, więc można 
sobie wyobrazić jak bardzo był oble-
gany. Robiono na nim wszystko, grano 
w piłkę nożną, bawiono się lalkami, tar-
zano w piaskownicy. Wszyscy musie-
li się jakoś pogodzić i zmieścić. Pamię-
tam, że zrobiono też takie dzikie boisko 
blisko Rowu Michałkowickiego – dopie-
ro potem wybudowano nam prawdziwe 
boiska sportowe z bramkami, usypano 
górkę saneczkową i wytyczono ścieżki 
spacerowe – mówi inglot.

Szkoła w osiedlu „bańgów” otwar-
ta została w marcu 1992 roku, parę lat 
później ze środków gminy dobudowano 
salę gimnastyczną i przyszkolne boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. W „najgo-
rętszych” latach do szkoły uczęszcza-
ło spokojnie przeszło 800 dzieci. dziś 
jest to SP nr 16 im. bolesława Prusa 
w „bańgowie”.

Praktycznie równolegle z zasiedla-
niem domów i budową kolejnych, roz-
poczęły się starania o objęcie opie-
ką duszpasterską nowych mieszkań-
ców. W 1988 roku erygowano parafię 
tymczasową w oparciu o pawilon ka-
techetyczny na Starym bańgowie. jej 
administratorem ustanowiono ks. an-
toniego odróbkę. uzyskał urzędowe 
wskazanie lokalizacyjne na budowę 
kościoła. Obecną parafię pod wezwa-
niem św. Jana sarkandra ustanowio-
no 1 stycznia 2004 roku. jej probosz-
czem został ks. krystian bujak, któ-
ry od 1992 roku zajmował się budową 

ciąg dalszy ze str. 7
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kościoła. 20 maja 2006 roku abp Da-
mian zimoń, metropolita górnośląski 
poświęcił nową świątynię.

Ważnym elementem życia osiedla 
od wielu, wielu lat są pikniki osiedlowe. 
barbara Florek opowiada, że pierw-
szy piknik był totalnie spontaniczny. 
Nie istniał jeszcze krąg taneczny. Roz-
palono po prostu ognisko, ktoś wziął 
gitarę, każdy właściwie, co miał przy-
niósł. Nie były to czasy sponsorów, 
wszystko robiono własnymi siłami. To 
wszystko było takie sympatyczne... ak-
tualnie pikniki osiedlowe, odbywające 
się raz w roku, gromadzą wielu miesz-
kańców osiedla. Są występy gwiazd, 
zabawy, konkursy, zawsze można coś 
zjeść, czegoś się napić. Parę lat temu 
wróciła rywalizacja sportowa.

Obecnie osiedle „bańgów”, poza za-
budową mieszkalną, szkołą i kościo-
łem, posiada też kilka placów zabaw, 
nowoczesne boisko wielofunkcyjne 
przy marii skłodowskiej-curie, zago-
spdoarowane tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe z budżetu Obywatelskie-
go czy krąg taneczny, będący od lat 
miejscem organizowanych imprez kul-
turalnych. Są pawilony usługowo-han-
dlowe, garaże – o które przed laty to-
czyły się długie dyskusje. 

na osiedle składają się trzy ulice, 
którym patronują wybitni Polacy: ma-
ria skłodowska-curie, władysław 
reymont i karol szymanowski.

Dbanie o to co jest
Po okresie budowy i rozbudowy, przy-

szedł czas na utrzymanie utworzonych 
zasobów we właściwym stanie. To też 
odpowiedzialne zadanie. Z biegiem lat, 
zasoby mieszkaniowe i infrastruktura to-
warzysząca, tak jak wszystko, potrze-
bują remontów, modernizacji, dodatko-
wych inwestycji i nowego spojrzenia. To 
nieuniknione. - Każdego roku mamy plan 
remontów i przeznaczone na jego reali-
zację środki finansowe, co pozwala nam 
na utrzymanie zasobów w takim stanie, 
by naszym mieszkańcom żyło się tu-
taj komfortowo. Wiemy, jakie są ich po-
trzeby, bo sami zgłaszają je nam w ad-
ministracji. Działa prężnie Rada Osie-
dla, a na corocznych zebraniach osie-
dlowych wsłuchujemy się w dyskusje 
i wraz z przedstawicielami Zarządu SSM 
notujemy podniesione tam problemy, 
by dalej rozważać je pod kątem moż-
liwości ich załatwienia. W ostatnich la-
tach z pieniędzy miejskich w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego zagospodarowa-
no m.in. tereny zielone na obrzeżu osie-
dla na wypoczynek oraz miejsca posto-
jowe – mówi Danuta morawiec, będąca 

kierownikiem administracji osiedla „bań-
gów” od końca lat 90. - Myślę, że jednym 
z najważniejszych zadań, jakie udało się 
w ostatnim czasie zakończyć to termo-
modernizacja wszystkich budynków oraz 
remont balkonów – zwraca uwagę.

były wyzwania, są kolejne 
– na dziś i do przodu

Ostatnimi czasy wiele mówiło się 
na temat poziomu bezpieczeństwa 
w „bańgowie”. Odkąd zamontowano 
osiedlowy monitoring – jest spokoj-
nie, poza pojedynczymi incydentami. 

inną żywo dyskutowaną sprawą by-
ło powstanie w pobliżu osiedla dużego 
sklepu – o to wnioskowano m.in. pod-
czas zebrań osiedlowych. Kilka lat te-
mu po drugiej strony ulicy bańgow-
skiej powstał taki dyskont. 

Wyzwaniem, jakie stoi przed admi-
nistracją i Radą Osiedla, jest z pew-
nością wygospodarowanie kolejnych 
miejsc parkingowych a zarazem po-
godzenie tego z utrzymaniem terenów 
zielonych w osiedlu. Zwolenników i te-
go i tego nie brakuje. Są oczekiwania 
ze strony mieszkańców, by powstał 
klub osiedlowy, do którego zarów-
no starsi mogliby przychodzić „pokla-
chać”, jak i młodsi – spędzić aktywnie 
i miło czas, nie tylko na świeżym po-
wietrzu. Póki co, by zainicjować i roz-
winąć takie życia kulturalne „bańgo-
wa” muszą znaleźć się osoby chcące 
taką działalność poprowadzić. brakuje 
jeszcze placówki pocztowej.

Od lat nierozwiązanym problemem 
jest „straszący” szkielet budynku niedo-
szłego przedszkola, położony nieopodal 
szkoły, między pierwszą a drugą czę-
ścią osiedla. Wielokrotnie podejmowa-
no próby załatwienia sprawy, lecz bez-
skutecznie – własność rzecz „święta”. 

Otwarta jest sprawa zminimalizowa-
nia uciążliwości związanych z działal-
nością nieopodal osiedla położonego 
zakładu produkcyjnego adient Seating 

Poland sp. z o.o. Mieszkańcy, zwłasz-
cza z ulicy marii skłodowskiej-curie, 
mający okna w stronę przedsiębior-
stwa, skarżą się na pochodzące z nie-
go smród i hałas.

Czas pokaże, jakie sprawy uda się 
załatwić w najbliższej przyszłości, 
a na jakie przyjdzie jeszcze poczekać. 
a co jeszcze wyjdzie, i co przyniesie 
przyszłość. jakie będą następne la-
ta funkcjonowania „bańgowa”? Co po-
wstanie, a co zniknie? jakie potrzeby 
mieszkańców zostaną w kolejnych la-
tach zaspokojone? 

Oceniając 30-lecie osiedla mieczy-
sław hojda – szef RO, zauważa: - 
W historii 30 lat to zaledwie mgnie-
nie. W przypadku lokalnej społeczno-
ści, a taką jesteśmy w ramach całej 
wspólnoty Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, trzy dekady to okres 
na tyle długi, by dziś móc przepro-
wadzić ocenę dokonań i pozytywnych 
zmian, jakie systematycznie zacho-
dziły w tym czasie w naszym osiedlu. 
Uważam, że z tego Jubileuszu mo-
gą być dumni wszyscy mieszkańcy. 
Jako przewodniczący Rady Osiedla 
„Bańgów” - organu opiniodawczo-do-
radczego Zarządu SSM, mogę z ca-
łym przekonaniem stwierdzić, że Ra-
da podejmowała najważniejsze kwe-
stie związane z poprawą jakości życia 
osiedla. A fakty mówią same za siebie. 
Niedawno zakończone zostały robo-
ty związane z termomodernizacją i re-
montem balkonów budynków, dzięki 
czemu jest to najładniejsze osiedle na-
szej Spółdzielni. Wcześniej przeprowa-
dzona została estetyzacja klatek scho-
dowych, powstało wiele miejsc posto-
jowych, utworzono infrastrukturę spor-
towo-rekreacyjną przy ulicy M. Skło-
dowskiej-Curie, czy zaadaptowano 
na lokale mieszkalne puste powierzch-
nie handlowe, co przyczyniło się do 
poprawy estetyki budynków, likwidując 
przy tym straty finansowe z tytułu pu-
stostanów. Przed administracją i Ra-
dą Osiedla stoi jeszcze wiele nowych 
zadań. Do nich należeć będzie przede 
wszystkim: utrzymanie w dobrym sta-
nie technicznym budynków, budowa 
kolejnych zamykanych na klucz śmiet-
ników, naprawa zniszczonych chodni-
ków, dróg osiedlowych, sukcesywna 
wymiana starego oświetlenia osiedlo-
wego. Jestem przekonany, że tak jak 
dotąd, dzięki podejmowanym przez 
Zarząd SSM decyzjom i profesjonal-
nej pracy administracji, nasze osiedle 
nadal będzie się rozwijało i piękniało.
 Rafał Grzywocz

cyferki a pod nimi kryją się...
dzisiaj osiedle „bańgów” to:

- 18 budynków mieszkalnych, 
- 85 klatek,
- 891 mieszkań,
- ponad 2200 zameldowanych miesz-

kańców,
- 488 miejsc postojowe,
- 41 garaży,
- 6,7 hektary terenów zielonych,
- 11 placów gospodarczych (stano-

wisk kontenerowych),
- 3 place zabaw.
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os. „bańgów” os. „centrum” os. „chemik” os. „michałkowice” os. „młodych” os. im. J. tuwima os. „węzłowiec”

Nie tylko renowacje elewacji
Fakt, odnawianie niektórych elewacji budynków to dziś bodaj największe roboty realizowane w zaso-

bach ssm i niezaprzeczalnie potrzebne – zarówno pod kątem technicznym, jak i estetycznym. ich 
jest najwięcej. niemniej ważne są jednak i inne prowadzone zadania, jak: zabudowy kolejnych śmietników czy re-
monty fragmentów zniszczonych nawierzchni dróg. realizacja mniejszych zadań leży w rękach m.in. osiedlowych 
konserwatorów.

osiedle im. Juliana tuwima
Zakończyły się prace związane 

z usuwaniem ciemnozielonych naro-
śli (alg) oraz odmalowaniem elewa-
cji ściany północnej budynku przy uli-
cy wojciecha korfantego 14. nie 
jest to jedyny problem widoczny go-

łym okiem, z jakim administracja chce 
uporać się w najbliższym czasie na 
tym budynku. Wkrótce poprawiony zo-
stanie cokół ścian szczytowych, gdzie 
mamy skruszone i popękane tynki.

Tym razem z wykorzystaniem usług 
firmy alpinistycznej administracja wy-
konuje doraźne naprawy tynków na 
kolejnym segmencie budynku wojcie-
cha korfantego 9, tj. „c”. Z kolei osie-
dlowi konserwatorzy, według potrzeb, 
dokonują częściowego remontu poje-
dynczych balkonów, wykonując nowe 
wylewki, spawając balustrady.

W innej części osiedla, w budynku 
przy ulicy hermana wróbla 6c wyre-
montowano kompleksowo klatkę scho-
dową – z uporządkowaniem instalacji te-
letechnicznych włącznie. najbliższe ty-
godnie ekipa remontowa będzie stop-
niowo odświeżała sąsiednią klatkę – „D”.

W całym osiedlu rozpoczęły się pra-
ce konserwacyjne pod kątem już nad-
chodzącego małymi krokami sezonu 
grzewczego. 

W najbliższych planach administra-
cji znajduje się między innymi wymia-
na okien piwnicznych w budynkach 
przy ulicach wojciecha korfantego 
15 i 17.

osiedle „michałkowice”
Kilka tygodni robót i można oznaj-

mić, że zakończyły się duże prace re-
nowacyjne na elewacji budynku przy 
ulicy wyzwolenia 6. Wyremontowa-
no w sumie ścianę frontową oraz dwa 
szczyty – co w połączeniu z wyremon-

towaną już wcześniej elewacją bal-
konową wraz z jej balkonami sprawia 
dziś, że budynek dookoła prezentuje 
się ładnie.

Podobnych, kolejnych komplekso-
wych robót renowacyjnych elewacji 
budynków Michałkowic – zaglądając 
głębiej w plany – można spodziewać 
się w przyszłym roku. do remontu po 
przeglądach technicznych w pierw-
szej kolejności zakwalifikowane zosta-
ły niektóre elewacje budynków przy:

- wyzwolenia 8, 10,
- pocztowej 11.
jednym z większych realizowanych 

zadań w osiedlu jest też wymiana na-
wierzchni drogi dojazdowej od głów-
nej ulicy przyjaźni do budynków przy 
pocztowej 11 oraz 15 (ok. 650 m2). 
Tę inwestycje jednak wykonuje urząd 
Miasta w ramach środków finanso-
wych budżetu Obywatelskiego. W są-
siedztwie budynków SSM z roku na 
rok ubywa dróg wyłożonych trylinką, 
która ustępuje kostce brukowej.

niebawem powinny rozpocząć się 
pierwsze większe roboty ziemne zwią-
zane z wykonaniem drogi pożarowej 
do budynku przy ulicy przyjaźni 18-22. 
nim nastąpi „właściwa” część robót na 

powierzchni – pod nią zostanie w pierw-
szej kolejności wymieniona sieć cie-
płownicza, biegnąca w tym rejonie osie-
dla. To sprawi, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii – a co za tym idzie 
wykonania przekopu na nowej drodze – 
zostanie mocno zminimalizowane.

osiedle „chemik”
W ostatnich tygodniach w osiedlu 

„Chemik” działo się sporo. Warto od-
notować choćby wykonany najpoważ-
niejszy od kilku lat remont drogi dojaz-
dowej biegnącej od głównej ulicy wa-
lerego wróblewskiego do budynku 
oznaczonego numerem „63” oraz pa-
wilonu usługowo-handlowego i parkin-
gu przy w. wróblewskiego 65-67. 
droga ta była latami jedną z najczę-
ściej łatanych w całym osiedlu. Oby te-
raz był z tym spokój.

Osiedlowi konserwatorzy z kolei, 
przy sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych, oznakowują wyraźnym ko-
lorem niebieskim ostatnie w osiedlu 
„Chemik” miejsca postojowe przezna-
czone dla osób niepełnosprawnych – 
ostatnio przy walerego wróblewskie-
go 39-41. Takich wydzielonych, ozna-
kowanych kopert jest tu 22.

Gdzie indziej z kolei zostanie zmini-
malizowany problem poczucia ciągłe-
go bałaganu na śmietniku. Chodzi o do-
tychczas wolnostojące otwarte stano-
wisko kontenerowe przy wjeździe na 
parking i od strony szczytu budynku 
przy niepodległości 59. Podobnie jak 
w przypadku innych zamkniętych już 
śmietników, po zakończeniu zabudowy, 
zamontowaniu dachu oraz furtki, miesz-
kańcy otrzymają do zamka kluczyki.

Mieszkańcy osiedla „Chemik” w naj-
bliższych tygodniach będą musieli przy-
zwyczaić się do widoku rozkopanych 
trawników i usypanych pagórków zie-
mi. Wiązać się to będzie ze stopniową, 
kompleksową przebudową gazociągu 
niskiego ciśnienia wraz z przyłączami 
budynków. decyzję podjęto na podsta-
wie coraz częściej odbieranych sygna-
łów o występujących awariach sieci ga-
zowych. bezpieczeństwo jest tutaj prio-
rytetem. inwestycja będzie realizowa-

os. „bańgów”. przy odpowiednich warunkach odnawiane są linie 
poziome wyznaczające miejsca postojowe – wł. reymonta 14-24
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os. „bańgów” os. „centrum” os. „chemik” os. „michałkowice” os. „młodych” os. im. J. tuwima os. „węzłowiec”

os. „michałkowice”. wjazd oraz droga dojazdowa do 
budynków realizowany jest ze środków finansowych 

bo – pocztowa 11 i 15

os. „chemik”. wszystkie miejsca postojowe dla 
niepełnosprawnych muszą być wyraźnie oznaczone 

 – tu w. wróblewskiego 39-41

os. „chemik”. starą zabudowę śmietnika 
z dewastowanymi płytami zastępuje zamykane na 

klucz stanowisko kontenerowe – niepodległości 59

os. chemik”. nasadzono kwiaty na rabacie
 – „aleja szkolna”

os. „młodych”. Fragment za fragmentem dokładana 
jest do elewacji warstwa styropianowa – pl. J. skrzeka 

i p. wójcika 6

os. „michałkowice”. wyremontowana elewacja robi 
różnicę – wyzwolenia 6

os. „chemik”. kolejna droga odremontowana 
– w. wróblewskiego 65-67

os. „młodych”. nowe stanowisko kontenerowe jest już 
użytkowane – aleja młodych 8-9
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os. „młodych”. renowacja elewacji ruszyła w sierpniu 
– zhp 9

os. „centrum”. Jeden z dwóch utwardzonych wjazdów 
do garaży – r. Gansińca/spokojna

os. „tuwima”. malowanie zwieńczy odglonowanie 
elewacji budynku przy ul. w. korfantego 14a 

os.„węzłowiec”. na południowej, szczytowej ścianie 
budynku wł. Jagiełły 3D odnawiane jest docieplenie 

elewacji

os. „centrum” rozpoczęła się renowacja elewacji 
– hutnicza 3-5

os.„węzłowiec”. przy m.in. wł. Jagiełły 25a, b, c, D 
prowadzono wymianę nawierzchni osiedlowej drogi

os. „tuwima”. 8 sierpnia rozpoczęła się naprawa czół 
balkonów przy w. korfantego 9c (lewy pion – strona 

zachodnia)

os.„węzłowiec”. w komorach zsypowych przy 
Grunwaldzkiej 4 a i b zamontowano nowe lekkie drzwi
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os. „bańgów” os. „centrum” os. „chemik” os. „michałkowice” os. „młodych” os. im. J. tuwima os. „węzłowiec”

Nie tylko renowacje elewacji
na etapami, odcinkami, począwszy od 
terenu przy budynku niepodległości 
58 od strony ściany szczytowej, wzdłuż 
ściany balkonowej, w kierunku walere-
go wróblewskiego 39-41.

Kilka tygodni temu zakończył się kapi-
talny remont jednego z głównych trak-
tów pieszych osiedla, tzw. „alei szkol-
nej”. Ostatnim elementem są nowe na-
sadzenia (róże okrywowe), jakie poja-
wiły się na wytyczonej przy alei rabacie.

osiedle „młodych”
jeśli chodzi o renowacje elewacji, 

w osiedlu „Młodych” w tym względzie 
z perspektywy całej Spółdzielni - dzie-
je się najwięcej. niedawno została wy-
remontowana elewacja frontowa bu-
dynku przy niepodległości 26-28. 
Mocno zaawansowane są roboty na 
budynkach przy:

- placu Józefa skrzeka i pawła 
wójcika 6,

- zhp 11.
W drugiej połowie sierpnia ruszyły 

prace na ostatnim z czterech zapla-
nowanych w tym roku budynków – 
zhp 9.

Poza realizacją harmonogramu robót 
renowacyjnych, administracja pilotuje 
remont kolejnego segmentu balkonów 
budynku przy bohaterów westerplat-
te 4-12, czyli „6”.

do zakończonych zadań możemy za 
to dopisać wykonanie zabudowanego 
stanowiska kontenerowego dla miesz-
kańców – użytkowników z budynku alei 
młodych 8-9 oraz kilku segmentów ga-
raży znajdujących się po drugiej stronie 
głównej ulicy. To kolejny zamknięty na 
klucz osiedlowy śmietnik. nie ostatni…

administracja przymierza się do wy-
konania kolejnego zabudowanego sta-
nowiska kontenerowego na odpady 
zmieszane w innym miejscu osiedla – 
tym razem dla mieszkańców z dwóch 
budynków, klatek schodowych zhp 
1-2 i 3-6. Zgodnie z projektem tech-
nicznym, ma on stanąć mniej więcej 
w pośrodku, tzn. tak, by zarówno użyt-
kownicy z klatki 1, jak i 6 mieli do nie-
go blisko. nowy śmietnik na wydzie-
lonym miejscu po drugiej strony drogi 
dojazdowej do tychże budynków wiąże 
się z zamknięciem zsypów, o co wnio-
skowali mieszkańcy na zebraniu osie-
dlowym, postulując by miejsce groma-
dzenia odpadów komunalnych wypro-
wadzić poza budynek mieszkalny.

osiedle „bangów”
Po dużych robotach w klatkach scho-

dowych prowadzonych przez firmę 
zewnętrzną, nadeszło kilka tygodni, 
gdzie wykonuje się w osiedlu głównie 
drobne roboty konserwatorskie, a je-
śli większe, to związane z wymianą in-
stalacji wodnych w budynkach. a takie 
ostatnio wykonano m.in. przy:

- władysława reymonta 26,
- karola szymanowskiego 1.
Osiedlowi konserwatorzy systema-

tycznie, według potrzeb, odmalowują 
znaki poziome na osiedlowych parkin-
gach, jak miało to miejsce w sierpniu 
na parkingu przy władysława rey-
monta 14-24. Zajęli się też malowa-
niem ogrodzenia placu zabaw przy wł. 
reymonta 14.

osiedle „węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” w ostatnich 

tygodniach domknięto dwie kolejne 
ważne inwestycje drogowe realizowa-
ne przez urząd Miasta. Wyremontowa-
na została główna ulica Grunwaldz-
ka, zaś w innej części osiedla wymie-
niono nawierzchnię drogi dojazdowej 
od głównej ulicy władysława Jagiełły 
– na wysokości budynku przy wł. Ja-
giełły 25, w górę – do 29 i 31 (projekt 
obywatelski w ramach budżetu Oby-
watelskiego – dop. red.). To z pewno-
ścią zaprocentuje zimą i wiosną, bo 
w tych właśnie porach roku, w ostat-
nich latach asfaltowe dziury, pęknięcia 
nie były tu rzadkością.

Z kolei w ramach realizacji spółdziel-
czych planów remontowych, trzeba 
między innymi wspomnieć o renowa-
cji zniszczonej elewacji frontowej, jaka 
prowadzona jest aktualnie na budyn-
ku przy ulicy władysława Jagiełły 3. 
W sierpniu ponadto zostały wymienio-

ne kolejne drzwi wejściowe do komór 
zsypowych – zgodnie z przyjętym jakiś 
czas temu harmonogramem. Takie ro-
boty wykonano przy:

- władysława Jagiełły 1c, 7c, D,
- Grunwaldzkiej 4a, b.
Wkrótce też będą kolejne, przy: wła-

dysława Jagiełły 9a i b oraz Grun-
waldzkiej 2c, D.

Z innych prac warto wspomnieć m.in. 
o wymianie lamp oświetleniowych na 
wysięgniku znajdującym się na ga-

rażach przy wymiennikowni, a także 
sukcesywnym usuwaniu nieszczelno-
ści gazowych po wcześniej przepro-
wadzonych cyklicznych przeglądach.

osiedle „centrum”
Mocno zabrudzone i częściowo spę-

kane elewacje rogowego budynku 
przy ulicy hutniczej 3-5 – po stronie 
głównej ulicy katowickiej i hutniczej 
doczekały się kompleksowej renowa-
cji. To ostatni budynek w SSM, jaki za-
łożono do wykonania w ramach spół-
dzielczego Planu renowacji elewacji 
na lata 2018-2020 w tym roku.

Tak jak zapowiadano, administracja 
zleciła też utwardzenie terenu frezem 
asfaltowym dwóch dojazdów do gara-
ży – po wniosku zatwierdzonym pod-
czas kwietniowego zebrania osiedlo-
wego – przy ulicy Jana pawła ii 21-
22 oraz na wjeździe do ciągu gara-
żowego znajdującego się w pobliżu 
skrzyżowania ulic ryszarda Gansiń-
ca i spokojnej.

Osiedlowi konserwatorzy systematycz-
nie realizują zgłoszenia związane z wy-
mianą odcinków kanalizacji lub instala-
cji wodnych. Ostatnio przy powstańców 
54c i ryszarda Gansińca 9.

 Rafał Grzywocz

os. „młodych”. ii etap wykonania nowych parkingów i wjazdów przy 
garażach w ramach bo – aleja młodych



wykulali puchary
Zanim jednak do tego 

wszystkiego doszło, już od po-
łudnia grupa dzieci i dorosłych 
uczestniczyła w Vi turnieju 
im. Jerzego Dingesa w boule. 
To żelazny punkt od wielu lat 
każdego święta bytkowa. na 
niewielkim boisku położonym 
tuż obok rynku toczyła się za-
cięta rywalizacja o punkty. li-
czył się każdy rzut boulą (ku-
lą) do świnki - małej piłeczki. 
im bliżej, tym lepiej. Tego dnia 
najlepiej rzucali:

W kategorii dzieci w kolejno-
ści zajętych miejsc: michał ka-
zienko, martyna iwan, maciej 
adamski 

a odpowiednio w kategorii 
dorosłych: Gabriel morawski, 
paweł iwan, szymon adam-
czyk.

najlepsi odebrali na estra-
dzie bytkowskiego Rynku oko-
licznościowe puchary oraz dy-
plomy.

kolorowo i muzycznie
Kolejnym, stałym punktem 

imprez na Rynku bytkow-
skim są występy utalento-
wanych dzieci oraz młodzie-
ży. Możliwość zaprezento-
wania się na estradzie mieli 
wokaliści Studium Wokalne-
go prowadzonego przy Sie-
mianowickim Centrum Kul-
tury „Zameczek”, dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Sie-
mianowice” oraz podopiecz-
ni Młodzieżowego domu 
Kultury im. Henryka jorda-
na. Publiczność mogła zo-
baczyć i usłyszeć między in-
nymi:

- Julię i natalię kulkę, Julię 
kurczyńską, Julię muc, małgorzatę 
Grajek, Julię krzysztof.

ahh te julie… przytłoczyły innych.
W przerwach między występami, za-

bawę pod estradą organizowała pa-
ra prowadzących całe wydarzenie te-
go dnia Danuta białas i krystian sta-
siczek. dzięki dobrej pogodzie bawią-
cych się zarówno dzieci, jak i rodziców 
było całkiem, całkiem.

eminence, a później
sztanga w górę i... 240 kg

Zespół eminence powstał w latach 
90., później zrobił sobie dłuższą mu-
zyczną przerwę, by powrócić na estra-
dę w 2017 roku. Przed publicznością na 
Rynku bytkowskim zaprezentował się 
po raz pierwszy i od razu ciepło został 
przywitany i przyjęty. Około 1700, pod 
estradą zrobiło się naprawdę ciekawie, 

kiedy przy ustawionej sztandze 
oraz ławeczce zebrali się silni 
panowie i… panie. Po raz pierw-
szy na tym placu zorganizowano 
pokazowe zawody w wyciskaniu 
sztangi na ławeczce leżąc. Tym 
samym każdy dźwigany większy 
ciężar był jednocześnie ustana-
wianym rekordem Rynku byt-
kowskiego. W zawodach wzię-
ło udział kilkunastu uczestni-
ków związanych z siemianowic-
ką Sekcją Sportów Siłowych, KS 
Skarpa bytom lub chorzowskim 
klubem Pover Kuźnik. najmłod-
szy – 11-letni bartłomiej pru-
kop dźwignął, bagatela jak na 
swój wiek, 30 kilogramów. Ko-
biety w stawce – weronika ko-

repta podniosła również 30 kg 
przy kategorii wagowej 55 kilo-
gramów, zaś beata lipich 55 
kg w tej samej kategorii. Wiel-
kie „wow” można było usły-
szeć wśród publiczności, gdy 
w górę poszedł ciężar ponad 
200 kg. najpierw 210 kg dźwi-
gnął weteran, 48-letni marcin 
Gorzędowski, a po nim – 240 
kg podniósł adam łaskaw-
ski (uKS „Pover Kuźnik Cho-
rzów), śrubując rekord Rynku 
bytkowskiego. dźwignie ktoś 
więcej w przyszłości?

laur bytkowa i…
dobra rozrywka, rozrywką, 

ale trochę powagi na moment 
nie szkodzi, tym bardziej gdy 
docenia się osoby, które dla 
bytkowa zrobiły coś więcej niż 
tylko (za)mieszkały tu, uczy-
ły się, pracowały. Od samego 
początku trwałą tradycją świę-
ta bytkowa jest wyróżnianie 
laurem bytkowa właśnie po-
staci lub instytucji zasłużonych 

dla tej dzielnicy miasta. 
W tym roku Kapituła lauru zdecydo-

wała o wyróżnieniu urzędującego Pre-
zydenta Miasta rafała piecha. Okolicz-
ną laudację (patrz obok - dop.) odczytał 
do zgromadzonych widzów i wzruszo-
nego laureata andrzej Gościniak, sto-
jący na czele owej Kapituły przyznają-
cej laur. W laudacji podano: W podzię-
kowaniu i uznaniu zasług dla Bytko-

XV święto bytkowa

Mocarze i głos anielski
Dwa inne światy, a jednak na jednej imprezie na rynku bytkowskim znakomicie się odnalazły. tyle, że o in-

nych porach… pokazowe zawody wyciskania sztangi leżąc i koncerty: zamykający eleni, a wcześniej 
Gangu marcela były atrakcjami, które przyciągnęły najwięcej widowni podczas XV święta bytkowa, 1 września br.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Kapituła i Zarząd Stowarzyszenia uchwałą 
z 1 sierpnia 2018 roku postanowiły przyznać 

dla Szanownego Pana

Rafała PIECHA
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 


LAUR BYTKOWA

w podziękowaniu i uznaniu zasług dla Bytkowa i jego mieszkańców, za 
skuteczną i owocną współpracę z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, 
w celu podniesienia wygody i komfortu zamieszkiwania mieszkańcom dzielnicy 
Bytków. W szczególności za wspólną budowę nowych parkingów, placów 
zabaw i boisk sportowych dla dzieci i młodzieży, remonty dróg, traktów 
pieszych oraz budowę siłowni.

Za aktywne włączenie się w realizację programu pn. Rynek Bytkowski                               
i współtworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej także w Bytkowie.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Zarząd Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezes
 Zbigniew Lekston Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 1 września 2018 roku.
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wa i jego mieszkańców, za skuteczną 
i owocną współpracę z Siemianowicką 
Spółdzielnią Mieszkaniową, w celu pod-
niesienia wygody i komfortu zamieszki-
wania mieszkańców dzielnicy Bytków. 
W szczególności za wspólną budowę 
nowych parkingów, placów zabaw i bo-

isk sportowych dla dzieci i młodzieży, 
remonty dróg, traktów pieszych oraz 
budowę siłowni. Za aktywne włącze-
nie się w realizację programu pn. Rynek 
Bytkowski i współtworzenie przyjaznej 
przestrzeni publicznej także w Bytkowie.

Statuetkę Prezydento-
wi Miasta wręczył zbigniew 
lekston – prezes Zarządu 
SSM, będący członkiem tej-
że Kapituły.

- Jestem zaskoczony. Zo-
stałem zaproszony na Świę-
to Bytkowa, a spotkał mnie tu 
taki zaszczyt. Bardzo dziękuję 
Kapitule za to, że zauważyła 
prowadzone działania robio-
ne na rzecz Siemianowic Ślą-
skich, bytkowian, a trochę ich 
jest - powiedział Rafał Piech, 
po czym dodał: - Być może 
Państwo jeszcze o tym nie 
wiecie, ale udało nam się do-
datkowo pozyskać 2 miliony 
złotych na termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej nr 1, 
czyli w przyszłym roku będzie-
my cieszyć się nowym wyglą-
dem tej szkoły, a oprócz te-
go pozyskaliśmy kolejne pie-
niądze na rozbudowę przed-
szkola przy ulicy Grunwaldz-
kiej. To są dobre wiadomo-
ści dla Bytkowa – mówił en-
tuzjastycznie Prezydent Mia-
sta. dalej wspomniał jeszcze 
słowem o Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i wzorowej – jego zda-
niem – współpracy: - Prezes Zbigniew 
Lekston jest tak konkretną osobą, że 

dzięki temu wiele wspólnych przedsię-
wzięć Spółdzielni i Urzędu Miasta mo-
że być realizowanych dla Państwa tak 
sprawnie i szybko. Gdyby tej znakomi-
tej współpracy nie było, nie byłoby rów-
nież wielu parkingów czy placów za-
baw. Dziękuję za to Panu Prezesowi 

oraz wszystkim pracownikom Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 
powiedział na zakończenie.

złota odznaka dla zubla
Po wręczeniu lauru bytkowa, prowa-

dzący ceremonię andrzej Gościniak po-

informował, że decyzją Kapituły Odzna-
ki Honorowej za Zasługi dla Wojewódz-
twa śląskiego, działającej przy Sejmi-
ku Województwa śląskiego przyznano 

najwyższą, Złotą Odznakę emerytowa-
nemu księdzu proboszczowi konrado-
wi zublowi – przez 31 lat, począwszy 
od jej utworzenia, związanemu z para-
fią ducha świętego w bytkowie. Po wy-
słuchaniu laudacji, wyróżniony powie-
dział parę zdań do bytkowian:

- Serdecznie dziękuję. Tego się nie 
spodziewałem. Od 1978 roku starałem 
się, by w Bytkowie nikt nie czuł się ob-
co - nawiązując m.in. do początków byt-
kowskiej parafii. - Czy na „Chemiku”, 
„Młodych”, czy „Węzłowcu”, żeby wszy-

scy czuli się jak u siebie w do-
mu. Wydaje mi się, że to uda-
ło się. Udało się, chodząc po 
kolędzie i słuchając wypowie-
dzi, jak również na lekcjach re-
ligii. Przychodzono na lekcje 
jak do siebie. Mieszkańcy po-
twierdzali, że jest to ich kościół, 
ich miejsce - mówił ks. Zubel 
i dodał nostalgicznie: - Mimo, 
że tutaj nie mieszkam, często 
Bytków wspominam, myślami 
jestem z Wami. Często oglą-
dam zdjęcia, archiwalne filmy 
– to przypomina mi te piękne 
momenty.

Gwiazdy, gwiazdyy
Po tej sympatycznej cere-

monii, już do samego póź-
nego wieczora i zakończenia 
imprezy zgromadzeni licznie 
już mieszkańcy miasta, wy-
pełniwszy w większości pły-
tę Rynku bytkowskiego, ba-
wili się przy dźwiękach mu-
zyki i serwowanych mniej lub 
bardziej znanych przebojów 
– najpierw Gangu marcela, 
a później eleni. Ta piosen-
karka greckiego pochodzenia 

w bytkowie jest uwielbiana. i chyba od 
teraz z wzajemnością… 

Relacja foto – patrz str. 18-19.
Rafał Grzywocz

słowem o Siemianowickiej Spółdzielni informował, że decyzją Kapituły Odzna-

scy czuli się jak u siebie w do-
mu. Wydaje mi się, że to uda-
ło się. Udało się, chodząc po 
kolędzie i słuchając wypowie-
dzi, jak również na lekcjach re-
ligii. Przychodzono na lekcje 
jak do siebie. Mieszkańcy po-
twierdzali, że jest to ich kościół, 
ich miejsce 
i dodał nostalgicznie: -
że tutaj nie mieszkam, często 
Bytków wspominam, myślami 
jestem z Wami. Często oglą-
dam zdjęcia, archiwalne filmy 
– to przypomina mi te piękne 
momenty.

monii, już do samego póź-
nego wieczora i zakończenia 
imprezy zgromadzeni licznie 
już mieszkańcy miasta, wy-
pełniwszy w większości pły-
tę Rynku bytkowskiego, ba-
wili się przy dźwiękach mu-
zyki i serwowanych mniej lub 
bardziej znanych przebojów 
– najpierw 
a później 
karka greckiego pochodzenia 

w bytkowie jest uwielbiana. i chyba od 

Rafał Piech 
o laurze i współpracy

- adam wajda, rafał Grzywocz: - ostatnio łowi pan 
wszędzie nagrody, gratulujemy, ale ta wydaje się być 
dla pana bardziej osobista?

- Tak, to wielka satysfakcja. Sentyment do bytkowa. Cie-
szę się, że Kapituła oraz mieszkańcy doceniają to co wspól-
nie z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową robimy. 
Tych przedsięwzięć jest tak wiele, że tak naprawdę trudno 
je zliczyć. a przed nami już kolejne, więc myślę, że bytków, 
tak jak i całe Siemianowice śląskie stale się będą rozwijały. 

- proszę powiedzieć nad czym wspólnie pracujecie 
teraz?

- największym wyzwaniem dla nas w tej chwili jest ilość 
miejsc parkingowych, których brakuje. Siedzimy cały czas 
wspólnie z panem Prezesem nad planami zagospoda-
rowania przestrzennego i myślimy nad kolejnymi parkin-
gami, jednocześnie nie zabierając terenów zielonych, bo 
o tym również trzeba pamiętać. Ta nasza współpraca bę-
dzie opierała się więc na tym.

- a nie zapominajmy, że spółdzielcy to również 
mieszkańcy siemianowic śląskich.

- Oczywiście. ja tego nigdy nie dzielę. ja też mieszkam 
w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
a równocześnie jestem mieszkańcem tego miasta. Wspól-
nie z Zarządem SSM musimy walczyć o to, by żyło się tu 
jak najlepiej.
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zabudowane stanowiska: 
włączanie śmietników w śmietniki…

Zainicjowany kilka lat temu program zamykania osie-
dlowych śmietników od początku w swym założeniu miał 
sprawić, że miejsca składowania odpadów komunalnych 
przestaną „straszyć” – jak było to przy niejednej ulicy – 
i niejako wkomponują się w estetyką modernizowanych 
(remontowanych) na przestrzeni lat zasobów mieszkanio-
wych wraz z ich otoczeniem. Z perspektywy czasu – z te-
go co mówią zarówno mieszkańcy, pracownicy admini-
stracji, jak i osoby zajmujące się gospodarką komunalną 
w mieście – można pokusić się o konkluzję, że w zdecy-
dowanej większości punktów składowania odpadów pro-
blem ciągłego bałaganu na śmietnikach, ogólnego nieła-
du został zminimalizowany, 
a wiaty śmietnikowe na klu-
czyk to pomysł trafiony. dzi-
siaj z takich stanowisk w za-
sobach SSM korzysta już 
ogółem około 3/4 mieszkań-
ców.

Realizacja tej koncepcji 
to jedna sprawa. Widocz-
nym problemem było rów-
nież podrzucanie odpadów 
do wolnostojących otwar-
tych pojemników, przezna-
czonych dla użytkowników 
garaży. ewidentnie kontene-
ry te stały się jednak miej-
scem wyrzucania wszystkiego co popadnie: od mebli, de-
sek, szyb, przez gruz, na odpadach kuchennych i zielo-
nych pochodzących z ogródków działkowych włącznie. 
administracje – by proceder ukrócić – decydowały się do-
tychczas na jedno z dwóch rozwiązań: albo włączyć te 
pojemniki do najbliższego zamykanego stanowiska kon-
tenerowego, rozdać użytkownikom garaży do niego klu-
cze, a równocześnie likwidując dotychczasowy śmietnik 
(przykłady z ostatnich miesięcy: garaże przy m. skło-
dowskiej-curie, alei młodych, władysława sikorskie-
go 2-4, okrężnej, walerego wróblewskiego – obok 
wieżowców) albo przenieść je (ukryć) w mniej widoczne 
miejsce tak, by nie były one „przystankiem” po drodze do 
pracy, czy z ogródków działkowych (garaże przy wł. Ja-
giełły 15, emilii plater 21). Pozytywne efekty są widocz-
ne gołym okiem.

nie wszędzie jednak – jak się okazuje – takie działania jak 
wyżej wystarczają albo problem nie zniknie dopóki, dopóty 
niezamknięty zostanie śmietnik lub… mieszkańcy sami nie 
podejmą konkretnych działań.

„półdzikie” osiedlowe wysypiska
Problem ciągłego bałaganu wokół śmietników widoczny 

jest nagminnie w kilku miejscach: 
- przy zabudowanym stanowisku kontenerowym między 

budynkami stawowa 7 a 11-11a, na granicy zasobów róż-

nych zarządców nieruchomości, a także przy pocztowej 11 
- obok stacji TRaFO (Michałkowice), 

- powstańców 46a – przy cmentarzu, gdzie wyrzucane 
są odpady cmentarne i komuny paryskiej 1-3-5 od stro-
ny ulicy pawła śmiłowskiego, gdzie miejscem składowa-
nia „wszystkiego” stało się stanowisko pojemników do se-
gregacji (os. „Centrum”),

- niepodległości 58 – niezabudowany jeszcze śmiet-
nik, w pobliżu jednej z głównych przelotowych ulic miasta, 
niepodległości 63 – nieopodal lasku bytkowskiego (os. 
„Chemik”).

Spółdzielnia rozważa możliwości zminimalizowania i tutaj 
także tych problemów, kalkulując środki finansowe i przy-
szły plan remontów, rozmawiając między innymi z zarząd-

cami sąsiadujących nierucho-
mości i osobami odpowie-
dzialnymi w mieście za go-
spodarkę komunalną.
o czym pamiętać i co robić

na wielkogabarytowy pro-
blem trzeba spojrzeć też z in-
nej perspektywy – od pod-
szewki. To, że ktoś robi grun-
towny porządek w domu, 
w piwnicy, pozbywa się sta-
rych mebli kosztem nowo za-
kupionych, albo remontuje 
mieszkanie to nic złego. To 
normalne, że takich odpadów 
chcemy się jak najszybciej 

wyzbyć. Trzeba jednak pomyśleć do przodu. Gdy wyrzu-
cimy je z domu pod śmietnik wówczas my jesteśmy zado-
woleni – „problem z głowy”, a tymczasem niejednokrotnie, 
równocześnie, innych, w tym współsąsiadów, przyprawia-
my tym o ból głowy. MPGKiM odbierając odpady nie dzia-
ła niestety „jak pogotowie” i z godziny na godzinę, z dnia 
na dzień bałaganu nie sprzątnie. bardzo często następuje 
niejako efekt domina: ktoś zostawi jedną rzecz, następny – 
dwie duże szafki, kto inny stary wózek dziecięcy i w ciągu 
doby robi się małe przyśmietnikowe wysypisko.

Każdy z nas planuje owe porządki, remonty, zakupy 
z pewnym wyprzedzeniem, a więc może też zajrzeć w har-
monogram odbioru dużych odpadów. Gdy ten jest zbyt od-
legły, można – w miarę możliwości – dostarczyć je bez-
płatnie własnym transportem, po uprzednim zgłoszeniu 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej uM do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. wyzwolenia, 
Michałkowice). Prawdą jest – tak na marginesie – że choć 
jesteśmy w czołówce województwa, jeśli chodzi o często-
tliwość wywózki odpadów wielkogabarytowych, przydało-
by się – co sugerują raz po raz mieszkańcy – jeszcze ją 
zwiększyć. 

Co równie istotne: nie układajmy też odpadów wielkoga-
barytowych obok śmietnika. Gdy jest to fizycznie możliwe, 
wkładajmy je do zamykanego stanowiska kontenerowego – 

Śmietniki a obok wysypiska
nie jest obce w osiedlach spółdzielczych zjawisko wyrzuconych lub podrzuconych przy śmietnikach - i po-

za terminem wywózki - odpadów wielkogabarytowych oraz innych, szpecących ulicę czasem dobrych 
kilka dni. ssm stopniowo likwiduje takie miejsca, choć nadal ich nie brakuje, a niemal stale zabałaganionych jest 
jeszcze kilka…
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w rejonie budynków stawowa 7-11-11a problem 
wielkogabarytowy jest nagminny



implanty, chirurGia stomatoloGiczna
usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

JeDnowizytowe leczenie kanałowe z mikroskopem
stomatoloGia estetyczna, protetyka- pełny zakres

karDioloGia, echo serca, holtery, neuroloGia, 
leczenie chorób naczyń, usG - Doppler Dupplex reumatoloGia

stomatoloGia - leczenie i protezy zębowe

ul. e. orzeszkowej 20, siemianowice śl. michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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temu on między innymi służy. Pracownicy MPGKiM też ma-
ją do niego klucz.

- Ostatnio pewnym zjawiskiem – na co zwraca uwagę 
wiesław rak, kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta 
MPGKiM – stało się podrzucanie odpadów przez miesz-
kańców miast ościennych, zwykle z zabudowy jednoro-
dzinnej, na nasze osiedlowe śmietniki. Nie chcąc płacić za 
śmieci, wywożą je między innymi do nas. W Siemianowi-
cach Śląskich odnotowujemy wręcz kaskadowy skok ilości 

wielkich gabarytów. Gdy będziemy świadkami takiej sytu-
acji, interweniujmy szybkim telefonem do Straży Miejskiej 
– sugeruje kierownik ZOM-u.

jeśli więc sami „się przypilnujemy” – stosując się do usta-
lonych terminów, proponowanych rozwiązań, gdy przypil-
nujemy innych – będziemy w stanie ograniczyć ten bała-
gan, w jednych miejscach bardziej, gdzie indziej mniej wi-
doczny i uciążliwy.

Rafał Grzywocz

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

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

1500-2200;
piątek 1300-2200; 
sobota 1200-2200; 
niedziela 800-2200
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po włączeniu śmietników użytkowników garaży do zamkniętych stanowisk kontenerowych - bałagan zniknął – 
okrężna (z lewej), aleja młodych (z prawej).
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Mocarze i głos anielski
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w sali plenarnej rady miasta. pierwszy raz, być może 
nie ostatni?

w zoo zwierzęta, choć za szybą czy ogrodzeniem, 
robiły wrażenie

chlebowa chata w brennej zaciekawiła od środka

trochę historii nie zaszkodzi

w wiśle lekcja pisania gęsim piórem…

zakończenie półkolonii – czytaj w tekście obok

nie byłyby wakacje bez kąpieli pod chmurką czy jak w wiśle pobrodzenia w wodzie 
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Jak to na półkoloniach było
półtora miesiąca letnich półkolonii zleciało w mig. ile uciechy daje przerwa od szkoły i nauki, dzieci same najlepiej 

wiedzą i mogłyby mówić o tym godzinami. z Domem kultury „chemik” ten czas spożytkowały maksymalnie…

będzie co wspominać, oj będzie jesz-
cze długo. Mimo, że od zakończenia pół-
kolonii w domu Kultury „Chemik” minę-
ło już ładnych parę dni, w pamięci dzie-
ciaków w nich uczestniczących z pew-
nością tkwi wiele utrwalonych obraz-
ków i wrażeń. Tym razem wzięło w nich 
udział w sumie około 110 dzieci – z róż-
nych dzielnic Siemianowic śląskich. 
Wielu z uczestników na takich pólkolo-
niach było w ogóle po raz pierwszy.

jak wyglądały półkolonie w samym 
tylko pogodnym sierpniu i czym zasko-
czono półkolonistów tym razem?

Praktycznie każdy dzień półkolonii 
dostarczył dzieciakom jakąś dawkę 
atrakcji. Po formalnej części na „dzień 
dobry”, a więc sprawdzenia obecno-
ści, była już tylko ta super-przyjem-
na część – rozrywka. nierzadko poży-
teczna rozrywka. i tak do samej 15.00.

jedną z największych atrakcji każ-
dego tygodnia były wycieczki autoka-
rowe. To one – oprócz wypadów na 
basen – dostarczały najwięcej emo-
cji i radości:

- Podobała mi się wycieczka do 
Brennej. Tam w takiej Chlebowej Cha-
cie mogliśmy sami zrobić masło. Trze-
ba było tak długo ubijać masę aż stała 
się ona gęsta. To mi na pewno zosta-
nie w pamięci. Fajnie też było w Pław-
niowicach, w pałacu, gdzie mogliśmy 
oglądać pokoje ze starymi rzeczami – 
mówiła 9-letnia Dobrusia skiba.

Podobne pozytywne wspomnienia 
z brennej ma też 9-letnia lenka czer-
wińska: - W tej Chacie Chlebowej mo-
gliśmy sobie też zrobić własne pod-
płomyki, to znaczy taki cienki chlebek. 
Dostaliśmy kulkę ciasta i trzeba ją by-
ło uformować. A resztę czyli wypieka-
niem w piecu zajmowała się taka pani. 
Gdy już się upiekły, mogliśmy je kosz-
tować na przykład z miodem albo ze 
smalcem – mówiła półkolonistka.

- Mi też najbardziej spodobały się 
czwartkowe wycieczki autokarowe. 
Dużo nowego widziałam i się dowie-
działam – oceniła 9-letnia paulina 
spyra.

W ostatnich dniach lipca dzieci od-
wiedziły Pszczynę i Ogrody Kapias 
w Goczałkowicach Zdroju, zaś w sierp-
niu między innymi wspominane: Pław-
niowice, brenną, a także Wisłę i Mor-
sko oraz śląski Ogród Zoologiczny 
w Chorzowie.

Półkoloniści jak nie wyjeżdżali dalej, 
spędzali czas na miejscu:

- Raz byliśmy na takim turnieju pił-
karskim z okazji 30-lecia osiedla „Bań-
gów”. To wyszło bardzo fajnie. Lubiłem 
też spacery, jak na przykład do Lasku 
Bytkowskiego, gdzie mieliśmy za za-
dania na przykład poszukać papro-
ci, albo jakichś ptaków. Poza tym, za-
wsze fajnie było na basenie, praktycz-
nie w ogóle się nie nudziliśmy – opo-
wiadał 9-letni kuba hołub.

Z kolei 8-letni bracia bartek i michał 
zawada mówili tak: - Najbardziej po-
dobały nam się wyjścia na basen. Ba-
wiliśmy się w różne gry. Na przykład 
każdy miał swój domek, którego trze-
ba było pilnować, by nikt go nie zajął. 
Chłopacy napadali dziewczyny i wy-
grywaliśmy, bo nas nikt nie napadł, nie 
było na nas siły. Chodziliśmy też na 
basen. Było fajnie.

Pieszych wycieczek po mieście rów-
nież nie brakowało. Odwiedzono edu-
kacyjnie między innymi urząd Miasta 
przy wejściu witał ich rafał piech – 
prezydent Siemianowic śląskich i Mu-
zeum Miejskie.

W ośrodku uczestnicy półkolonii też 
mieli swoje ulubione zajęcia:

- Ja na przykład bardzo lubiłam grać 
w piłkarzyki. Było śmiesznie, bo musia-
łam grać jedną ręką, ponieważ zwich-
nęłam drugą jeżdżąc przed półkolo-
niami na hulajnodze. Cieszę się, że 
poznałam tu dużo nowych koleżanek 
i kolegów. Będę też pamiętać jak wy-
chowawczyni - pani Karolina nosiła 
mnie „na barana”. Będę to wszystko 
dobrze wspominać – mówiła 9-letnia 
roksana kobylska. 

Sporo wspomnień z półkolonii wynio-
sła 11-letnia estera kobylska:

- Myśmy na dobrych wychowawców 
trafili, bo organizowali nam wyciecz-
ki, mieli podejście do nas, przekazy-
wali nam mądre rzeczy. Najbardziej lu-
biłam spacerować, jak chodziliśmy na 
place zabaw, boiska. To tutaj na półko-
loniach po raz pierwszy odważyłam się 
wejść na scenę i zaśpiewać przed in-
nymi osobami. Pani Agata wychowaw-
czyni mnie do tego namówiła i chyba 
dobrze mi poszło, śpiewając po angiel-
sku piosenkę Shawna Mendesa. Po-
dobały się też nasze wyjazdy. W Bren-
nej po raz pierwszy widziałam nieto-
perze w takim obserwatorium. One po 

prostu wisiały i się huśtały – mówiła 
z uśmiechem.

- Mój wujek był antyterrorystą, dzia-
dek czołgistą, a tata to saper. Więc nie 
miałem wyjścia i przebrałem się na Bal 
za żołnierza. Zresztą wojsko zawsze 
mnie korciło. Podobało mi się na tych 
półkoloniach, dużo się działo zwłasz-
cza na basenach i wycieczkach. Bę-
dę tu musiał wrócić, bo w Siewierzu jak 
byliśmy na placu zabaw, to niefortunnie 
zahaczyłem o taką rurę podczas zaba-
wy i potraciłem niektóre zęby. Jak wró-
cimy tam za rok spróbuje je odnaleźć – 
żartował 9-letni borys szołtysik.

zakończenie i bal przebierańców
dzień w dzień masa atrakcji, a zwień-

czeniem tegorocznych półkolonii był ich 
ostatni dzień, piątek, 24 sierpnia br., kie-
dy po spacerze miało miejsce uroczyste 
zakończenie z udziałem licznie przy-
byłych zaproszonych gości, a dalej bal 
Przebierańców. Wśród zaproszonych 
obecni byli przedstawiciele:

- Zarządu SSM Jolanta sobek i ma-
rian odczyk,

- władz miasta anna zasada-cho-
rab – wiceprezydent, adam cebula – 
przewodniczący Rady Miasta,

- Komisji Organizacyjno-Samorzą-
dowej Rady nadzorczej SSM ze zbi-
gniewem Jaroszem – jej przewodni-
czącym na czele oraz barbarą henel 
i marią Jurczyk – jej członkami,

– kierownictwa dK „Chemik” i pół-
kolonii: zbigniew krupski i Dariusz 
rzeźniczek.

były uściski, podziękowania, zarówno 
pod adresem organizatorów, czyli Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, kierownictwa domu Kultury „Che-
mik” oraz urzędu Miasta, który udzielił 
wsparcia finansowego i zaproponował 
kilka ciekawych letnich atrakcji w plene-
rze. dziękowano wychowawcom za ich 
zaangażowanie i serce do dzieci, jak 
i samym uczestnikom za udział i mile 
spędzone chwile. Wszyscy mali półkolo-
niści – poprzebierani w różne kolorowe 
stroje już na bal Przebierańców – ode-
brali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 
i drobne upominki. na koniec już do sa-
mego końca dnia była wspólna zabawa. 

Za rok na pewno będzie okazja do 
„poprawki”. Wcześniej, bo już za kilka 
miesięcy, zorganizowane zostaną fe-
rie zimowe. Zapewne i tam nie będzie 
chwili na nudę… rg



Pomóc seniorom
Witam,

jesteście PP bardzo blisko miesz-
kańców tej spółdzielni i co ważniejsze 
docieracie do naszych domów. Wasze 
pisemko jest bardzo poczytne, poru-
szacie naprawdę nurtujące problemy 
dnia powszedniego. 

Mam taki pomysł, jako że mops jest 
bierny i wydaje się nie być zaintereso-
wany, a i mieszkańcy źle kojarzą tę in-
stytucję. jest bardzo dużo ludzi sa-
motnych, starszych w swoich miesz-
kaniach: może by tak stworzyć dla nich 
jakiś box - skrzynkę kontaktową... by 
nieść im pomoc w codziennym życiu, 
tj zrobić zakupy, ugotować, posprzą-
tać, posiedzieć, wyjść na spacer, do 
lekarza...? ja sama dysponuję cza-
sem zgłosiłam się do mopsu, ale oni 
nie dość, że nie uaktywniają stronek... 
jak wspomniałam nie są zaintereso-
wani – robią tylko tyle ile im nakazują.

Mogłabym z pomocą odwiedzać za-
interesowanych.

jakie jest PP stanowisko, propozy-
cje... w tym temacie?

dałam kiedyś ogłoszenie na lokalnych 
portalach, ale zgłaszali się oczekują-
cy nie takiej pomocy, o jakiej ja myślę :)

Pozdrawiam, Dorota
- dane do wiad. red.

zarząd ssm: zarówno zarząd, jak 
i redakcja „ms” zawsze popiera-
ją wszelkie inicjatywy, których ce-
lem jest udzielanie pomocy zarów-
no osobom starszym, jak i niepełno-
sprawnym.

z posiadanych informacji z um 
siemianowice śl. wynika, że osób 
zaliczanych do grupy starszych jest 
w naszym mieście ponad 18 tysię-
cy, co stanowi ponad 25% miesz-
kańców. widać więc, że społeczeń-
stwo miasta starzeje się i stąd każ-
da pomoc udzielana tym osobom 
jest cenna.

mając na uwadze pani zaanga-
żowanie i chęć udzielania pomocy 
prosimy o osobisty kontakt ze zbi-
gniewem krupskim – kierownikiem 
Dk „chemik”, w celu wypracowa-
nia sposobu pozyskiwania wolonta-
riuszy oraz ewentualnie listy osób 
starszych, którzy chcieliby skorzy-
stać z takiego wsparcia. Dla infor-

macji podajemy, że obecnie w wielu 
przypadkach taka pomoc jest udzie-
lana w ramach działających przy Dk 
klubów seniora zrzeszających po-
nad 250 osób.

A rynna czeka
Kościelna 12 – od trzech lat głoszo-

na usterka w administracji Michałkowi-

ce, zawsze było tłumaczenie albo za 
zimno albo za ciepło, było też za su-
cho i za mokro a woda leje po elewa-
cji do dziś.

mieszkaniec
- dane do wiad. red.

zarząd ssm: problem przelewania 
się wody opadowej jest znany aDm 
osiedla „michalkowice” i spowodo-
wany jest zwężeniem przekroju rury 
spustowej przez wiązki instalacji za-
bezpieczającej rury przed zamarza-
niem. administracja dokonuje okre-
sowo czyszczenia rynny, jednakże 
gromadzące się tam np. liście po-
wodują zatory.

mając na względzie ten problem 
aDm „michalkowice” zwiększy czę-
stotliwość sprawdzania i czyszcze-
nia oraz rozważy zwiększenie prze-
kroju rury spustowej, co powinno 
wyeliminować problem.

Przepełnione kontenery
dzień dobry,

jak będziecie opisywać kolejne przy-
padki jak to mieszkańcy nie segregu-
ją śmieci to bardzo proszę o umiesz-
czenie tego zdjęcia. To jest śmietnik 

na ulicy Kolejowej i pojemnik na pla-
stik, który zapełnia się w trzy dni, a jest 
wywożony raz na tydzień. jak mamy 

zwiększyć ilość segregowanych śmie-
ci skoro spółdzielnia nie RadZi sobie 
z ich odbiorem?

Z poważaniem
robert lipka-wszołczyk, Kolejowa
zarząd ssm: problem ilości tego 

typu odpadów w okresie letnim na-
sila się szczególnie podczas upa-
łów, gdy zdecydowanie rośnie spo-
życie napojów chłodzących, co au-
tomatycznie przekłada się na po-
wstanie odpowiednich problemów 
dla firmy zajmującej się wywozem. 
zapewniamy, że każda osiedlowa 
administracja, a także przedstawi-
ciele zarządu systematycznie in-
terweniują w sprawie przepełnio-
nych kontenerów, niemniej efekty 
tych interwencji nie spełniają ocze-
kiwań.

ostatnią uwagę polecamy 
w szczególności i osobom w um 
odpowiedzialnym za gospodarkę 
odpadami.

od redakcji: Z treści e-maila wyni-
ka, że jakoby pisaliśmy, iż to miesz-
kańcy generalnie nie segregują śmie-
ci. nie jest to prawdą, gdyż nigdy tak 
nawet nie sugerowaliśmy. Prezentu-
jąc zdjęcia i pisząc o segregacji wska-
zujemy pośrednio na ogromne rezer-
wy tkwiące jeszcze w tym zakresie – 
czytaj ogromne możliwości pozyska-
nia odpadów do recyklingu.

O tym, że większość zamieszka-
łych – i ogromne brawa dla nich – od-
powiednio segreguje odpady świad-
czy chociażby nadesłane przez Pana 
zdjęcie, które jest efektem zapełnienia 
kontenera w trzy dni jak Pan podaje. 
Oczywiście ma Pan rację, że opróż-
nianie kontenerów okresowo nie-
co szwankuje... tyle że adresatem tej 
uwagi winien być urząd Miasta, gdyż 
to on odpowiada za gospodarkę od-
padami w mieście.

Jest pożądany
Zwracam szczególną uwagę na ży-

wopłot, który posadzono wiosną 2018 r. 
przy sąsiadującym chodniku na długo-
ści przy ul. śląskiej 50a w kierunku ślą-
skiej 48a. Przyznam, że to bardzo do-
bry pomysł SSM bo ograniczyło to prze-
chodzenie przez trawnik, wydeptywanie 
scieżek „na skróty”, głównie też z psami 

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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w wiadomym celu oraz dokarmianie pla-
gi gołębi. już na samym początku wyda-
wało się, że żywopłot się nie przyjmie ro-
śliny nie posiadały żadnych wypuszcza-
jących liści, ziemia była też bardzo ubita, 
twarda z zalegającymi pod trawnikiem 
kamieniami lub cegłami, nie dosypano 
też nowej ziemi ogrodowej gdzie plano-
wano sadzić rośliny, co wskazywało już 
na niepowodzenie. Panowie pracują-
cy przy tym bardzo się natrudzili nikt te-
go nie nadzorował, w późniejszym eta-
pie nikt nie pomyślał o podlaniu chociaż 
raz, pomimo upałów, teraz tylko straszy, 
przyjęły się małe fragmenty. Przyznam, 
że żywopłot w tym miejscu jak najbar-
dziej pożądany. Proszę o zainteresowa-
nie się problemem.

Pozdrawiam G.k.
- dane do wiad. red.

zarząd ssm: tegoroczne upal-
ne lato i długotrwały okres suszy 
w wielu miejscach na terenach ssm 
miały bardzo niekorzystny wpływ 
na kondycję rosnącej zieleni. syste-
matyczne podlewanie w takich okre-
sach jest niewykonalne z uwagi na 
ilość zieleni i potrzebne potężne ilo-
ści wody.

mając na względzie celowość za-
sadzonego w tym rejonie żywopło-
tu aDm osiedla „centrum” obejmie 
go szczególnym nadzorem a w ra-
zie konieczności dosadzi nowe sa-
dzonki.

Czas na wymianę kadry
jestem lokatorem Korfantego 14. nasz 

blok stoi przy samej drodze do dawnej 
szkoły. Od początku sierpnia br. szkoła 
jest wyburzana przez dewelopera i pod 
naszym blokiem przejeżdża tzw. „cięż-
ki sprzęt” (tiry typu laweta z koparką, sa-
mochody ciężarowe wypełnione po brze-
gi gruzem lub złomem). nasza wąska 
droga już nie jest w najlepszym stanie 
a i bloki mogą od tego pękać. nie mówiąc 
już o nowej drodze asfaltowej ze ścieżką 
rowerową przy ogródkach, która była co 
dopiero zrobiona (informacja: te drogi są 
tylko do 3,5 ton). Plac budowy natomiast 
ma wyznaczoną drogę od strony osiedla 
Wróbla. niestety nie korzystali z tej wła-
ściwej drogi. Kierowcy mówili, że tak ich 
kieruje kierownik budowy.

Teraz napiszę jak wygląda zgłosze-
nie powyższej sytuacji do naszej admi-
nistracji TuWiM. aby mieć dowód napi-
sałem maila do adM i opisałem tą sytu-
ację oraz dołączyłem na dowód zdjęcia 

tych przejeżdżających ciężarówek. do-
stałem szybko odpowiedź od pani kie-
rownik adM: że droga nie należy do SSM 
tylko do uM. OK. Więc odpisałem tej pani, 
że adM jest administratorem budynków 

i na tej podstawie jako adM ma obowią-
zek załatwić tą sprawę poprzez uM, po-
nieważ ww. budynki będą pękać. W koń-
cu za to pani kierownik bierze pieniądze. 
jak dostałem odpowiedź to mi ręce opa-
dły. Cytuję: „Witam. Informuję, że w przy-
padku zgłoszenia jakichkolwiek szkód 
powstałych wskutek prowadzonych prac 
Administracja niezwłocznie zajmie stano-
wisko w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego 
nie odnotowaliśmy żadnych uszkodzeń. 
Pozdrawiam. Barbara Ć. Z-ca kier.Adm.”.

Pomyślałem – jakie dno! Ta pani cze-
ka na zgłoszenia, że bloki pękają. nor-
malnie PRl – jak w filmie „alternaty-
wy 4”. apel do pana prezesa jeśli taki 
w ogóle jest w tej SSM. Proszę o nie-
zwłoczne wymianę kadry w adM Tu-
WiM na bardziej kompetentną, ponie-
waż albo to jest brak kompetencji albo 
już naprawdę się im już nic chce. jakby 
tam za karę siedzieli. W innej firmie za 
taki numer to już by było pozamiatane. 

informacja: Sprawę załatwiłem SaM 
wykonując jeden telefon 29 sierpnia 
br. do uM. Zaraz przyjechała Straż 
Miejska. Teraz mają tego pilnować 
patrole straży miejskiej. dla chcące-
go nic trudnego. Tylko pytanie zasad-
nicze panie prezesie: Za co do chole-
ry my płacimy!!! Po co nam taka adM 
jak prostej sprawy nie umie załatwić!!!

lokator korfantego 14
imię i nazwisko do wiad. red.

zarząd ssm: podzielamy pana po-
gląd, iż reakcja zastępcy kierownika 
administracji osiedla im. J. tuwima 
nie była zbyt właściwa. nie podziela-
my jednak uwagi, że to zdarzenie mia-
łoby stanowić podstawę do wymiany 
kadry. w zdecydowanej większości 
reakcje pracowników administracji na 
zgłaszane problemy, uwagi są właści-
we, o czym świadczą m.in. publikowa-
ne na łamach „ms” czy też prezento-
wane podczas zebrań mieszkańców 
bardzo pozytywne opinie kierowane 
pod adresem aDm „tuwima”.

z osobą odpowiedzialną za udzie-
lenie panu tej odpowiedzi przepro-
wadzono stosowną rozmowę w ce-

lu uniknięcia takich zdarzeń w przy-
szłości.

Nazwa skweru
Witam,

Mam pytanie: czy zapadła już klam-
ka, co do nazwy skweru na Osiedlu 
Młodych?

Pozdrawiam, irena skwara
zarząd ssm: po przeprowadze-

niu konkursu i po szerokiej dyskusji 
ostatecznie wybrano nazwę: skwer 
lawendowy.

Podziękowanie
dziękuję za postawienie śmietni-

ka w okolicy ławki koło byłego Tesco 
w bytkowie, zgodnie z obietnicą. Mam 
nadzieję, że odpoczywający z łatwo-
ścią będą do niego trafiać, a i z opróż-
nianiem przez odpowiednie służby nie 
będzie problemu.

Pozdrawiam, irena s.
- dane do wiad. red.

Stan piwnicy
dzień dobry,

Chciałabym poruszyć temat piwnic 
przy ul. Wróblewskiego 73. uważam, 
że aktualny stan piwnicy wymaga na-
tychmiastowego sprzątania, a w naj-
bliższym czasie również i remontu.

Odór, jaki panuje w piwnicy jest nie 
do zniesienia. Wszędzie wyczuwalna 
jest pleśń, zapach odchodów i (nieste-
ty) martwych, rozkładających się my-
szy, których w piwnicy można spo-
tkać wiele (w ramach dowodu przesy-
łam zdjęcia).

Zapach jest na tyle intensywny i nie-
przyjemny, że samo wejście do klat-
ki schodowej trzeba robić „na wdechu” 
by dało się wytrzymać.

W innych blokach naszego osiedla 
piwnice wyglądają zdecydowanie le-
piej, a już na pewno nie czuć ich przy 
wejściu do klatki schodowej. 

Czy SSM ma w planach remont pod-
piwniczenia w naszym bloku? Wyda-
je mi się, że zły stan piwnicy oraz 
brud i pleśń w niej panujące zagrażają 
zdrowiu mieszkańców.

bardzo proszę o interwencję i odpo-
wiedź.

mieszkanka bloku 73.
imię i nazwisko do wiad. red.

zarząd ssm: utrzymanie odpo-
wiedniego stanu sanitarnego i po-
rządku w piwnicach budynków 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 24
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ciąg dalszy ze str. 23
przy walerego wróblewskiego 69-
73 stwarza aDm osiedla „chemik” 
wiele problemów, gdyż w każdym 
z tych budynków znajdują się 154 
pomieszczenia piwniczne mieszkań-
ców. administracja zmuszona jest 
często do wywożenia zgromadzo-
nych śmieci ze szczególnie nie użyt-
kowanych otwartych pomieszczeń 
zamienianych przez innych miesz-
kańców na zsypy do śmieci.

bezpośrednio po otrzymaniu e-ma-
ila zarząd dokonał przeglądu w piwni-
cy budynku i nie stwierdził rażących 
zaniedbań ze strony dozorcy. w trak-
cie przeglądu stwierdzono, że głów-
ne korytarze i ganki są wysprzątane. 
zaznaczamy, że administracja nie ma 
wpływu na przechowywane rzeczy 
w piwnicach, które mogą być przy-
czyną nieprzyjemnych zapachów.

w najbliższym czasie aDm osie-
dla „chemik” przeprowadzi dezyn-
fekcję, co winno zmniejszyć wspo-
mniane uciążliwości.

Przebudowa szkoły
Witam serdecznie.

Przyznam z góry, że nie wiem, w ja-
kim stopniu poruszony przeze mnie te-
mat został już na łamach naszej ga-
zetki wyeksploatowany bo nie śledzi-
łem go na bieżąco. jeżeli tak, to pro-
szę o podanie odnośników – chciałbym 
się z nimi zapoznać. dotyczy budyn-
ku po byłej szkole podstawowej, póź-
niej gimnazjum na ulicy Korfantego. Od 
dobrych paru tygodni trwają tam inten-
sywne prace budowlane. Z przedsta-
wionej na parkanach wizualizacji wi-
dać, że docelowo budynek ten ma zo-
stać podniesiony o jeszcze jedną kon-
dygnację. To, że budynek ówczesnej 
szkoły został postawiony zbyt blisko – 
jak sądzę również wbrew przepisom – 
nie podlega dyskusji, ale jako budynek 
użyteczności publicznej był „czynny” do 
15 max 16 i potem był spokój. Teraz 
będziemy sobie z przyszłymi lokatora-
mi zaglądać do okien, chyba że inwe-
stor jeszcze odgrodzi nas jakimś szpa-
lerem wysokich topoli. Warunki świetl-
ne w naszym i sąsiednim budynku są 
już i tak bardzo kiepskie. dziwnym tra-
fem my w Polsce zamiast naprawiać to 
co kiedyś zostało zrobione źle próbuje-
my to usankcjonować „na zawsze”. Ro-
zumiałbym gdyby ten budynek został 
wyburzony i postawiony we właściwej 
odległości – miejsca teraz jest dosyć.

Moje pytanie dotyczy tego czy spół-
dzielnia miała możliwość wypowiedze-

nia się w tej sprawie, czy ktoś mógł za-
opiniować ten projekt, czy w ogóle by-
ły jakieś konsultacje z miastem i kto je 
ewentualnie prowadził z ramienia spół-
dzielni? dlaczego nie było żadnej kon-
sultacji z mieszkańcami sąsiadujących 
budynków?

Pozdrawiam. piotr wąsik;
Korfantego 16b

zarząd ssm: przebudowa szkoły 
na substancję mieszkaniową realizo-

wana jest przez prywatną firmę, któ-
ra dokonała zakupu tej nieruchomo-
ści od um. w toku realizacji inwe-
stycji ssm w żadnym przypadku nie 
jest stroną ani też nie uczestniczy-
ła w opiniowaniu projektu, jak i nie 
miała możliwości wypowiedzenia 
się w tej kwestii, gdyż całość spraw 
związanych przygotowaniem inwe-
stycji odbywała się bez wiedzy władz 
ssm i konieczności jej informowania. 
póki, co nie stwierdzamy, aby w trak-
cie robót naruszone zostały jakie-
kolwiek przepisy prawa budowlane-
go, a szczególnie dotyczące odległo-
ści od granicy działki. według prze-
pisów winna ona wynosić minimum 
4 metry bieżące w przypadku ścia-
ny z oknami i 3 m.b. dla ścian bez 
okien. realizowanie każdej inwesty-
cji w zakresie jej zgodności z planem 
zagospodarowania przestrzennego 
i prawa budowlanego każdorazowo 
sprawdzana jest przez organ nadzo-
ru budowlanego przed wydaniem po-
zwolenia na budowę i zatwierdzenia 
planu zagospodarowania.

rozumiemy uciążliwości związane 
z budową i ze swej strony zapewnia-
my, że dołożymy wszelkich starań, 
by inwestora odpowiednio dyscypli-
nować i interweniować w przypadku 
odstępstw.

Rynna 
Niepodległości 60B

Serdecznie witam, w załączeniu prze-
syłam pismo kierowane do administra-
cji Osiedla Chemik w sprawie interwen-
cji odnośnie usunięcia awarii rynny:

uprzejmie informuję, że niebawem 
minie rok od pierwszego zgłoszenia 
awarii rynny w budynku przy ul. niepod-
ległości 60b. Zgłoszenia dokonywałem 
telefonicznie jak i osobiście w admini-
stracji Osiedla „Chemik”. niestety do 
dnia dzisiejszego mimo solennych za-

pewnień awarii nie usunięto a po każ-
dym deszczu woda przelewa się przez 
rynnę i strugą leje po parapetach i ścia-
nie budynku. Mam nadzieję, że ta for-
ma interwencji (pisemna) wreszcie roz-
wiąże uciążliwy dla mieszkańców pro-
blem. Z poważaniem bogdan szopa

zarząd ssm: opisany przez pana 
przypadek jest identyczny jak w e-
-mailu o rynnie przy ul. kościelnej 
12 (czytaj w odpowiedzi na poprzed-
nich stronach, dop. red.). w ostatnim 
czasie aDm dokonała przeglądu ry-
nien i rur spustowych i wykonała 
dodatkowe uszczelnienia jednocze-
śnie czyszcząc je z nagromadzo-
nych nieczystości organicznych. 
również w tym przypadku admini-
stracja rozważy możliwość przebu-
dowy rury spustowej w celu zwięk-
szenia średnicy a tym samym jej 
przepustowości.

„Kradną” na placach 
zabaw

Witam serdecznie.
Chciałbym poruszyć w Państwa gaze-

cie bardzo ważny temat ewentualnie po 
prostu ostrzec mieszkańców osiedla Mło-
dych – ostatnio coraz częściej się zdarza-
ją przypadki kradzieży zabawek dziecię-
cych na osiedlu. Przy czym kradną w bia-
ły dzień a na osiedlu jest pełno ludzi. 

Cała sytuacja wydarzyła się w sobo-
tę na placu zabaw zaraz obok bistro 
Gregory Secret. dzieci bawiły się pił-
ką na placu zabaw, żona z inną matką 
siedziały sobie kolo piaskownicy. Póź-
niej wszyscy poszli bawić się na zjeż-
dżalnie (na tym samym placu). jak się 
odwrócili po chwili piłki na placu już 
nie było.

Pomyślałem sobie, że może jakiś 
dzieciak nie pomyślał i zabrał piłkę na 
boisko. Wiele razy zdarzało nam się 
zapominać zabawki na placu zabaw, 
ale jak wracaliśmy nawet na następny 
dzień to wszystko było na miejscu. Po-
szedłem rozejrzeć się po osiedlu i po-
szukać piłki. niestety piłka zniknęła 
bez śladu. Przy okazji spaceru po osie-
dlu zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. 
Pierwsze – w piaskownicach niektórzy 
rodzice zostawiają stare zabawki na 
stałe bo i tak nikt tego przecież nie za-
bierze. Przez długi czas widziałem za-
bawki w piaskownicach. Różne łopat-
ki, samochodziki itd. Szczególnie dużo 
zabawek było na placu przy budynku, 
w którym mieszkam. W sobotę – czy-
sto nie ma nic. drugie, co zauważyłem 
- kamery - plac przecież jest monitoro-

ciąg dalszy na str. 27
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RADA I ADMINISTRACJA OSIEDLA „BAŃGÓW”

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZAPRASZAJĄ NA 

15 września 2018 r.
tereny Urzędu Miasta przy ul. M. Skłodowskiej-Curie

w programie imprezy:
sportowe godz. 9.00 – 13.00

 

 
Prowadzący: Danuta Białas i Krystian Stasiczek

– turniej piłkarski o puchar Prezesa SSM
- turniej tenisa ziemnego o puchar Przewodniczącego Rady Miasta  

artystyczne godz. 15.30 – 22.00 

 15.30 – 16.00 – zespół artystyczny Warsztatów Terapii Zajęciowej  
„Imperium Słońca"

16.00 – 16.30 – występ dzieci z Zespołu Szkół w Bańgowie
16.30 – 16.50 – zespół artystyczny Siemianowickiego Centrum Kultury 
16.50 – 17.20 – śpiewa zespół artystyczny z Młodzieżowego Domu Kultury 

im. Henryka Jordana 
17.20 – 18.00 – zespół instrumentalno-wokalny 

„ROMANTIC”
18.00 – 19.00 – zespół instrumentalno-wokalny 

„EMINENCE”
19.00 – 20.30 – Kabaretowa Grupa Biesiadna

300. WYDAŃ „MS” 



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

W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Przypominamy, 
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
bezpośreDnie uwaGi, 

problemy
dotyczące działu Gzm

26 MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2018300. WYDAŃ „MS” 



wany. ale jak się dowiedziałem w po-
niedziałek w administracji osiedla – ka-
mery są obecnie wyłączone. Przy oka-
zji dowiedziałem się to nie jedyna kra-
dzież. Ostatnio dziecku ukradli hulajno-
gę w podobnych okolicznościach – bia-
ły dzień, chwila nieuwagi i już po tema-
cie. Ktoś na osiedlu kradnie na potęgę.

Wiele lat mieszkam na osiedlu Mło-
dych i pierwszy raz zdarzyła mi się ta-
ka sytuacja. nie chodzi tu o kasę, bo 
piłka kosztowała niecałe 20 zł tylko 
o sam fakt kradzieży. Kiedyś w śre-
dniowieczu za kradzież odcinali rękę. 
Szkoda, że teraz tak nie robią. 

jedyną opcją, co mi została w tej sy-
tuacji – napisać do Państwa i ostrzec 
mieszkańców żeby bardziej pilnowali 
swoich rzeczy.

P.S. Prośba do administracji osiedla 

o jak najszybsze włączenie kamer mo-
nitoringu.

Pozdrawiam, andrzej
- dane do wiad. red.

zarząd ssm: opisanego przez pa-
na przypadku nie można jedno-
znacznie kwalifikować do kradzie-

ży mienia, gdyż często jest tak, że 
dzieci na chwilę „pożyczają” przed-
miot i nie myślą czyją on jest wła-
snością.

nie mniej popieramy apel by 
opiekunowie dzieci baczniej pod-
czas zabaw doglądali „dobytku” 
jak i reagowali na przynoszone 
zabawki niebędące ich własno-
ścią.

informujemy, że nie jest prawdą 
jakoby kamery monitoringu były wy-
łączone. obraz jest systematycznie 
nagrywany jednak ze względu na 
przepisy roDo nie jest przekazywa-
ny na stronę ssm.

Bogaty program Willi Fitznera
w architektonicznej perełce naszego miasta organizujemy koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wernisaże, 

wyjazdy do teatrów. staramy się także organizować wydarzenia dedykowane kobietom, poprzez które chce-
my pobudzać je do społecznej aktywności.

Okiem siemianowickiego nauczyciela
siemianowicka spółdzielnia mieszkaniowa i siemianowice śląskie to dwa organizmy pozostające ze sobą we 

współpracy a na niektórych polach, wręcz przenikające się. trudno sobie wyobrazić inną sytuację. to co dzie-
je się w mieście odbija się na działaniach ssm i odwrotnie.

W tym roku zorganizowaliśmy ak-
cję lato – czyli spotkania dla dzie-
ci na różne tematy (podróżnicze, ku-
linarne, fantastyczne), bajki w amfi-
teatrze czy też święto Czekolady na 
Rynku Miejskim, które zwłaszcza dzie-
ciom przypadło do gustu. nie obce są 
nam wycieczki rodzinne, happeningi 
i bale przebierańców. W porozumieniu 
z centrum kultury, Forum Kobiet przy-
gotowuje spotkania dla kobiet – np. 
z psychologami, policjantkami, profe-
sorkami wyższych uczelni. Rok te-
mu udało nam się zorganizować wy-
stawę prac marty Frej – znanej pla-
styczki z Częstochowy, która spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem ze 

strony mieszkańców Siemianowic ślą-
skich. Planujemy – rzecz jasna – roz-
wijać naszą działalność w tym zapra-
szać wspaniałych artystów z kraju i za-
granicy.

W Willi Fitznera gościły już ta-
kie gwiazdy jak edyta Geppert, zbi-
gniew wodecki, alosza awdiejew, 
czesław mozil. a na kolejny sezon 
artystyczny szykujemy nową niespo-
dziankę i kolejne atrakcje artystyczne. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do odwiedzenia naszej placówki, która 
znajduje się w centrum miasta przy ul. 
Fitznerów 3

małg orzata Groniewska, wielolet-
nia kierowniczka Willi Fitznera 

Widać to doskonale na przykładzie 
infrastruktury sportowej. boiska, które 
powstają przy siemianowickich szko-
łach, do południa służą uczniom. Popo-
łudniu, czy podczas przerwy wakacyj-
nej, są otwarte dla tych samych dzieci 
mieszkających w zasobach SSM. ścież-
ki rowerowe, które są tworzone z fundu-
szy miejskich przebiegają przez osie-
dla SSM. ułatwiają życie wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta. Two-
rzenie ogrodów społecznych czy miejsc 
do spacerów z psami przyczynia się do 
integracji członków SSM i do dbania 
o czystość i bezpieczeństwo.

innym ważnym aspektem są dzia-
łania związane z budżetem obywatel-
skim. Powstawanie miejsc do grillowa-

nia w poszczególnych dzielnicach na-
szego miasta na pewno przyczyni się do 
integracji jego mieszkańców. 

Miasto wspiera także działalność do-
mów kultury – stwarzając możliwość re-
alizowania swych pasji Siemianowicza-
nom niezależnie od wieku.

natomiast niewątpliwą bolączką jest 
stan ulic a zwłaszcza chodników. Tu-
taj mimo podejmowanych działań na-
dal mamy wszyscy wiele do zrobienia, 
a tym samym do zyskania.

Pozostaje mieć nadzieję, że współpra-
ca Miasto-SSM nadal będzie przynosi-
ła oczekiwane zyski tym, którym najbar-
dziej na tym zależy. nam, Siemianowi-
 czaninom.

robert Jaworski

ciąg dalszy ze str. 24
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Sałatki
lato się kończy i czas pomyśleć 

o zaopatrzeniu jesienno-zimowej 
spiżarni. Rzecz jasna, zimą znajdzie-
my w sklepach mnóstwo wszelkich 
przetworów, ale tych robionych przez 
siebie, wg własnych przepisów, nie 

zastąpi nic. Wystarczy jednak wejść 
do sklepów z coraz modniejszą zdro-
wą żywnością czy ekstra delikatesów, 
by przekonać się: co i za ile te sklepy 
oferują. Skorzystajmy więc z taniości 
warzyw, owoców i przygotujmy swoje 
wspomnienie lata wraz z odpowiednią 
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 konferenc-
ja, 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 obfi-
cie skropić gruszki. Ocet dodać do 
wody z cukrem – zagotować. borów-
ki przebrać, umyć. Gruszki włożyć 
do słojów, zalać gorącą marynatą. 
dodać kawałki skórki z cytryny, porcję 
borówek i pieprzu. Zamknąć, ustawić 
do góry dnem, na ok. 30 minut.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Zdecydowanie nie. 
Przeciwnie, w kon-
trowersyjnych sytu-
acjach lubisz wpro-

wadzać swoją wolę. Przy takim cha-
rakterze nie jesteś zazwyczaj lubianym 
szefem. Podwładni po cichu zarzucają 
Ci tendencje despotyczne. dotyczy to 
również dzieci.

byki raczej nie ule-
gają wpływom in-
nych ludzi, chociaż 
dopuszczają dysku-

sję i czasem nawet można je przeko-
nać. Zdarza się to najczęściej ludziom, 
których lubią i do których mają zaufa-
nie. W przeciwnym przypadku nawet, 
jeśli racja jest oponenta, odmawiają.

Pod znakiem bliź-
niąt zazwyczaj ro-
dzą się ludzie, któ-
rzy mają wyrobione 

własne zdanie. Są jednak skłonni je 
zmienić, jeśli ktoś przedstawi im racje 
nie do podważenia. Rzadko jednak się 
do tego przyznają i są gotowi wma-
wiać, że to było ich zdanie.

Spośród wszyst-
kich znaków Zodiaku 
Rak najbardziej jest 
skłonny uznać rację 

i przychylać się do poglądów innych 
ludzi, szczególnie tych, którzy mu im-
ponują. Panie urodzone pod tym zna-
kiem naśladują przyjaciółki w sposo-
bie ubierania, dekoracji i itp.

w omawianej kwe-
stii lew nieco podob-
ny jest do barana, 
chociaż cechy te wy-

stępują u niego w łagodniejszej for-
mie. lubi narzucać swoją wolę w dro-
biazgach, co bywa uciążliwe dla jego 
żony czy pracowników. w domu trud-
no go przekonać, że coś jest lepsze.

Pod znakiem Panny 
rodzą się ludzie spo-
kojni, wyważeni, nie-
narzucający innym 

swojej woli. Zdarzają się jednak sil-
ne charaktery, które nie ulegają wpły-
wom innych, chociaż dla dobrych zna-
jomych robią wyjątki.

Wagi chętnie przy-
znają rację osobom, 
które przedstawiają 
rzeczowe argumen-

ty. lubią dyskutować i są zadowolo-
ne, jeśli partnerzy biorą ich zdanie pod 
uwagę. Same również, jeśli się je potra-
fi przekonać, realizują czyjeś pomysły.

Skorpion z uwagą 
słucha tego, co inni 
mają do powiedzenia. 
Potem długo się za-

stanawia, czy ktoś nie chce mu za-
szkodzić. jeśli dojdzie do takiego wnio-
sku zwalcza pomysłodawcę. Czasami 
wykorzystuje pomysły przeciwników.

ludzie spod zna-
ku Strzelca nie lu-
bią długo zastana-
wiać się, dyskuto-
wać, przedstawiać 

racje, przekonywać wzajemnie. uzna-
ją zasadę, że jak napisał poeta „tak 
znaczy tak, nie znaczy nie i nad czym 
tu dyskutować”.

Koziorożcy płci oboj-
ga są bardzo uparci 
i trudno ich przeko-
nać, nawet, gdy ewi-

dentnie nie mają racji. Pozornie zga-
dzają się z rozmówcą, ale najczęściej 
i tak zrobią po swojemu. Czasem ze 
szkodą dla siebie.

ludzie spod tego 
znaku są dość zmien-
ni. Raz ulegają wpły-
wom innych, drugim 

razem stawiają opór, który dziwi oto-
czenie. Wiele zależy nie od racji, ale 
od tego, kto je prezentuje, czy Rybie 
ten człowiek imponuje.

Wodnik rzadko upie-
ra się przy swoich 
racjach, pod warun-
kiem, że dyskutant 

używa rzeczowych, a zwłaszcza lo-
gicznych argumentów. Sam też nie lubi 
narzucać swojej woli innym i gdy tylko 
zauważa niezgodę, wycofuje się.

Czy łatwo ulegasz 
wpływom innych?
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oGłaszaJ się w „ms”
- naprawDę warto

MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- Geometria kÓł 3D
- DiaGnostyka komputerowa
- naprawy GłÓwne i bieżące

tel. 32 228-62-61
michałkowice, ul. maciejkowicka

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

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

tel. 606 596 765 

a.a.autokary, 53, 55, 57 miejsc, 
przewozy nad bałtyk, wycieczki 
krajowe, wesela, kina, teatry. 
#darTransTur zaprasza, 

tel. 512 385 600

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

części do aGd, piece gazowe i 1001 
innych drobiazgów. Sklep „Paula”, ul. 
Oświęcimska 4b, 

tel. 533 336 454 tel. 604 243 950

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

tel. 601 453 618 

siemianowicka Szkoła Gitary. 
Zapraszamy. Zapisy i informacja,  

tel. 501 715 769

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

tel. 510 724 303

usłuGi remontowe - kafelkowanie,
  tel. 517 356 893 

transport, przewieziemy meble, 
lodówkę, pralkę, tel. 666 843 799 

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

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

telewizory naprawa u klienta, 
tel. 603 898 300

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

włochy autokarem, 7 noclegów aparta-
menty, wrzesień, 505-565 zł, z wycieczka-
mi: Wenecja - Padwa - Werona - Sirmione 
+ 150 zł bilety, biuro podróży ePT Katowice, 
www.europol.com.pl,         tel. 32 605-30-90

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

602 449 907, 32 735-64-57

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

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

praca! Promedica24 zatrudni 
opiekunów i opiekunki seniorów 
w niemczech. nie znasz języka 
niemieckiego? My Cię nauczymy! 
Po kursie praca gwarantowana! nie 
czekaj, zgłoś się już dziś! Katowice, 
ul. Kościuszki 49/2, tel. 506 288 940

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

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

anGielski  - korepetycje na 
wszystkich poziomach nauczania, 
tel. 502 453 556 

anGielski - korepetycje, lekcje, 
tłumaczenia, tel. 32 228-72-64 

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

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

tel. 693 176 123

łazienki - kompleksowo, remonty 
mieszkań, tel. 516 310 510

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

Junkers, Termet. naprawa, kon-
serwacja, wymiana,  tel. 733 336 959

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o

zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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całoDobowa,ul. Jana pawła ii 13
   tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

ul. ks. J. kapicy 10, Poniedziałek-
-piątek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, 
niedziela 9.00-18.00,
  tel. 32 229-21-40

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

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

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

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

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

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

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

ul. okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00
  tel. 733 015 804

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

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

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

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

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

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

całoDobowa 
ul. śląska 13
  tel. 32 204-66-22

ul. w. wróblewskiego 28, 
Poniedziałek-piątek 8.00-18.30, 
sobota 8.00-13.00
 tel. 32 228-80-40

ul. wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00
 tel. 32 228-43-46

mieszkaniowe

kupię mieszkanie do remontu na 
bytkowie, za gotówkę, 
 tel. 517 790 012

kupię mieszkanie 3-pokojowe, 
 tel. 881 652 241

kupię mieszkanie 2-pokojowe w Sie-
mianowicach śl.,  tel. 668 682 588

kupię mieszkanie w „bańgowie”,
 tel. 600 587 741

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

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

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

oGłoszenia mieszkaniowe, 
 www.mpgkim.com.pl

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

pilnie sprzedam słoneczną kawa-
lerkę, 30 m2, po kapitalnym remoncie, 

piętro 3/3, c.o., niski czynsz, Siemia-
nowice, al. Sportowców, cena 89.500, 
 tel. 600 112 076

poszukuJę mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 602 172 527

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

zamienię mieszkanie dwupokojowe 
na trzy lub czterpokojowe do 3 piętra 
na osiedlu „bańgów” lub kupię trzy lub 
czteropokojowe,  tel. 696 004 621

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

zamienię kawalerkę własnościową 
po remoncie w bloku z C.O. na więk-
sze. Spłacę zadłużenie lub dam od-
stępne,  tel. 601 456 321

zamienię mieszkanie dwupokojowe 
w bloku z C.O. 43 m2 na większe, 
 tel. 601 456 321

zamienię mieszkanie 38 m2 na os. 
„Chemik” na 3-pokojowe ok. 60 m2 na 
bytkowie,  tel. 516 334 489

zamienię mieszkanie w kamienicy 
SM „Michał”, 63 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, na mniejsze 

- 2 pokoje w bloku. dam odstępne lub 
spłacę zadłużenie,  tel. 503 804 935

zamienię 2 pokoje (bytków, ul. ja-
giełły, niski blok, 3 piętro) na 3 lub 4 
pokoje na jagiełły lub Grunwaldzkiej, 
 tel. 664 929 354

rÓżne

kupię antyki, starocie, 
 tel. 502 670 037

opiekunka (emerytka) podejmie 
pracę do 15 godzin tygodniowo. Wy-
konam zakupy, umyję okna, tel. od 800 
do 1000, bez sms-ów, 
  tel. 797 580 180  (1/3 m)

sprzeDam ogródek R.O.d. „Zorza”, 
 tel. 509 954 191  (1/4 m)

samochoDowe

a.kupię każdy samochód, 
 tel. 660 476 276

auta kupię, wszystkie marki, 
 tel. 509 954 191

kupię garaż na Chemiku, 
 tel. 795 234 708

kupię garaż Grunwaldzka - łokietka, 
lub zamienię z Wróblewskiego, 
 tel. 505 053 309

kupię lub wynajmę garaż, 
 tel. 509 954 191
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więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
Dla każDeGo: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
ponieDziałek

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

wtorek
Chór Seniorów dK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie amazonek „RaZeM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00
nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

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

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

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

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

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

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

P o ł a m  g ł o w ę
rozwiązanie suDoku 8/18

2 7 6 1 4 3 5 9 8

8 5 1 2 7 9 3 6 4

9 3 4 5 6 8 7 2 1

1 4 9 6 8 5 2 7 3

7 6 3 4 2 1 9 8 5

5 8 2 9 3 7 4 1 6

4 2 8 7 5 6 1 3 9

3 9 5 8 1 2 6 4 7

6 1 7 3 9 4 8 5 2

suDoku 9/18  

1 9 5

6 2 5 4 8

8 4 2 9

6 1 4

3 9 6

4 2 5

7 9 1 3

8 1 9 7 3

6 4 1

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

Od jakiegoś czasu publikujemy zagadki logiczne i sudoku 
– łamigłówkę pochodzącą z japonii.

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.
owce starego pasterza
Pewien stary pasterz 

chciał rozdzielić część 
swojego stada owiec po-
między trzech synów. Po-
wiedział im tak: 

- najstarszy dostanie trze-
cią część, średni - czwartą, 
a najmłodszy - piątą. jest tyl-
ko jeden warunek: musicie 
się podzielić sprawiedliwie 
i dokładnie tak jak powie-
działem, albo nici ze spadku! 

Po chwili przyprowa-
dził dzieciom 47 owieczek 
(w stadzie nie było baranów!) 
i odszedł. 

no i powstał problem, 
ponieważ 47 nie jest po-
dzielne ani przez 3, ani 
przez 4, ani przez 5. 

ile powinien dostać każ-
dy z synów, aby zatrzymać 
ojcowiznę?

o czym mowa?
Przez całe życie należy do 

Ciebie, a inni i tak używają te-
go częściej. O czym mowa?

Dwa pociągi
dwa pociągi kiedyś miały 

chęć spotkania się.
jeden jechał z Warsza-

wy, a drugi z Poznania.

300 kilometrów to dy-
stans niemały,

Różne też prędkości 
w kilometrach miały:

jeden na godzinę 50 
przejeżdżał.

drugi tylko 30, chociaż 
się wytężał.

Mamy jedną wątpliwość 
i wiele obawy:

Który w chwili spotkania 
będzie bliżej Warszawy?

w samolocie
lecisz nad oceanem. Z sa-

molotu wyrzucasz kilogram 
kamieni i tyle samo cukru. Co 
spadnie szybciej na ziemię?
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Cena 
producenta
za pomnik

2.700 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

andrzej lekston, profesor doktor habilitowany nauk medycznych jest niekwestionowanym autorytetem 
 w dziedzinie schorzeń sercowo-naczyniowych. Od dziesiątków lat związany jest z zabrzańskim ośrodkiem kardiolo-

gii tj. obecnie śląskim Centrum Chorób Serca. Rozwój naukowy w zakresie kardiologii inwazyjnej rozpoczął w 1977 roku po-
dejmując pracę w pierwszej na śląsku Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. był współ-
pracownikiem Zbigniewa Religi. Z profesorem andrzejem lekstonem przeprowadzimy kilka rozmów o sercu i układzie krą-
żenia. będą to rozmowy o maksymalnym stopniu przystępności. W kolejnym odcinku rozmawiać będziemy nie tylko o sercu.

- panie profesorze, gdyby serce 
umiało mówić, to co by nam powie-
działo...

Obawiam się, że usłyszeliby-
śmy o sobie mało pochlebne, a mo-
że nawet nienadające się do publika-
cji, zdania. nasze serce jest bowiem 
przez nas niemiłosiernie eksploatowa-
ne, a jest to organ szczególnie zagro-
żony, bo wpływ na jego prawidłowe 
funkcjonowanie ma właściwie wszyst-
ko, nawet ubiór, który nie powinien 
być za lekki gdy zimno, a za gruby 
gdy ciepło. Człowiek powinien zacho-
wać linię środka. My za mało mówimy 
o profilaktyce w życiu, a profilaktyka 
jest najtańszą metodą leczenia. lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Każdy z nas 
widząc na chodniku, ulicy zagłębie-
nie z błotem omija je, bo jak wejdzie, 
to później potrzebuje sporo czasu na 
czyszczenie butów, ubrania. do tego 
dochodzą nerwy, a to ominięcie dołu 
jest właśnie profilaktyką.

- Gdyby przenieść to porównanie 
na nasze serce to...

- Proszę Pana generalnie źle się od-
żywiamy – spożywamy nadmierne ilo-
ści tłuszczów, cukrów, co w połącze-
niu ze zbyt małym ruchem powodu-
je, że coraz więcej ludzi jest otyłych 

i podatnych na rozwój cukrzycy czy-
li wpływa na rozwój miażdżycy. nad-

używamy też wszelakich używek i ży-
jemy w stresie.

- proszę rozwinąć tę myśl...
- jeść powinniśmy mało i często, co 

pozwoli na spalenie kalorii. Prefero-

wać winniśmy warzywa produkty peł-
noziarniste (ciemne pieczywo, płatki, 
kasze), makarony lub ziemniaki, wa-
rzywa, owoce, ryby morskie, nisko-
tłuszczowy nabiał i w ograniczonej ilo-
ści chude mięso (kurczak i indyk bez 
skóry, chuda wołowina, dziczyzna). 
Winniśmy jak najwięcej się ruszać. 
Człowiek jest stworzony do chodze-
nia, do wysiłku i każdy w ciągu dnia 
winien znaleźć czas na kilkudziesię-
ciominutowy spacer. Teraz coraz wię-
cej osób prowadzi siedzący tryb ży-
cia, a to prowadzi wprost do otyłości, 
do zaburzeń układu krążenia, do nie-
wydolności serca. Otyłość powoduje, 
że nasze serce musi ciężej pracować. 
Odrębną sprawą jest palenie, które 
palacze winni natychmiast rzucić. ni-
kotyna niszczy ochronne dla organi-
zmu witaminy. Musimy też nauczyć 
się radzić sobie ze stresem. im wię-
cej stresów przeżywamy, tym bardziej 
nasze serce i naczynia są obciążone. 
dlatego należy nauczyć się np. dy-
stansować od pracy, oddawać się wy-
poczynkowi lub ulubionym zajęciom 
– za wyjątkiem siedzenia w fotelu, bo 
o nim winniśmy też zapomnieć.

Dziękuję za rozmowę
Rozmowa nie jest autoryzowana

Z sercem 
na Ty
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Górnik wlecioł do szybu w kopalni, 
przerażeni kamraci nachylajom się 
nad dziurom i wołajom:
- Francik... żyjesz?!
- Żyja - odpowiado Francik.
- Mosz złomano noga?
- nii...
- To może rynka?

- niii...
- To czymu niy wyłazisz?!
- bo, jeszcze lecaaa... 

  

- Francek skond mosz nowe koło (rower)?
- ach wiesz, byłech z Mariką na kom-

pielisku. Kompali my sie, potem cało-
wali my sie, potem my sie  juzaś kom-
pali, a potem... Marika pedziała: „a te-
roz se Francik weź to na co mosz 
ochota”. no to mie nie trza dwa razy 
godać. łaps za koło i już moje.

   

znaczenie wyrazów:
poziomo: 3. dziurka w igle; 

8. Opłata za wynajem lokalu; 9. du-
ża kromka chleba; 10. Postać; 11. Ro-
dzaj żaglowca; 12. Ciasny, ale wła-
sny; 13. Strój odświętny; 15. świecą-
ca rurka; 17. Pięściarstwo; 18. Gruby 
koc; 19. Część należności; 20. niewia-
dome; 21. Mała dorota; 25. naczynie 
z wkładem; 28. nawałnica; 31. Kolega 
iksa; 32. Paciorki; 33. Przeniesienie na 
wyższe stanowisko; 34. Ostry w szpi-
talu; 35. Cień do powiek; 36. Poszla-
ka; 37. Materiał na garnitur.

pionowo: 1. Zza uralu; 2. Ta-
lerz na dachu; 3. błękitna odmia-
na tlenu; 4. Szmelc; 5. na odwrót; 
6. Wodne lub filmowe; 7. ukwieco-
ny to ozdoba każdego bloku; 13. Ob-
rys; 14. Płaci czynsz; 15. nadwyż-
ka; 16. Tarapaty; 21. nuta; 22. „blo-
kowisko”; 23. jedna z naszych ulic; 
24. na warkoczu; 26. Farba olejna; 
27. Siemianowice śląskie; 29. dzika 
kaczka; 30. Trzonek.

litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 10 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 23 września br. na adres: ssm 
ul. bohaterów westerplatte 20 z do-
piskiem: redakcja „moja spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 9/2018 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
krzyżówka nr 9/2018 – decyduje data 
wysłania e-maila.

nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 08/2018 z hasłem: Wokół lato na 
bogato otrzymują: andrzej majewski, 
ul. Wł. jagiełły 25 (i); mariusz bregu-

ła, ul. boh. Westerplatte 8 (ii); elżbieta 
ochman, ul. Wł. jagiełły 3 (iii).

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

uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 12 miesięcy.

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

miesięcznik siemianowickieJ spÓłDzielni mieszkanioweJ
adres redakcji: 41-106 Siemianowice śl., ul. boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. druk: „Kolumb”, Chorzów. nakład: 12500 egzemplarzy. 
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. numer zamknięto 30 sierpnia 2018 r.
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Choć celem zainicjowanych przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową nie jest wyszkolenie profesjo-
nalnych piłkarzy – tym zaj-
mują się kluby piłkarskie, to 
z takich treningów a nuż ktoś 
zrobi znaczne postępy i wy-
bije się dalej niż osiedlowe 
podwórko. Głównym założe-
niem treningów jest przede 
wszystkim wyciągnięcie z do-
mów dzieci i zachęcenie ich 
do aktywności fizycznej na 
osiedlowych boiskach wielo-
funkcyjnych. Pierwszy krok to 
zapisanie się, a później…

- Staramy się z chłopakami 
opanować podstawowe ele-
menty techniki piłkarskiej, po-
danie, przyjęcie, dokładność 
czy koordynację ruchową 
i systematycznie będziemy 
je udoskonalać. Od począt-
ku powtarzamy, że nie wy-
starczy kopnąć piłki do przo-
du, trzeba też pomyśleć co 
i jak się robi – wyjaśniał swe-
go czasu trener robert ra-
zakowski. - Trening musimy dosto-
sować do najsłabszych. Ta grupa mu-
si złapać, o co chodzi, dopiero póź-

niej możemy wprowadzać kolejne, co-
raz trudniejsze i wymagające już pew-
nych umiejętności elementy. Różnice 
w poziomie umiejętności poszczegól-

nych chłopaków wychodzą w sparin-
gach. Tu widać wyraźnie czy ktoś do-
piero zaczyna swoją przygodę z piłką 

czy też trenuje bądź trenował gdzieś 
w klubie. Upatruję w tym jednak pew-
nych korzyści. Zazwyczaj lepsi ciągną 
do góry słabszych, i to widać na kolej-
nych treningach – mówił trener.

W rozpoczynającym się właśnie no-
wym roku szkolnym, być mo-
że dobrym pomysłem jest – 
tu uwaga do rodziców – zapi-
sanie dziecka na takie dodat-
kowe, bezpłatne zajęcia po-
zalekcyjne blisko domu. Pół-
torej godziny w tygodniu bie-
gania za piłką pod okiem pro-
fesjonalnego trenera (teraz 
na boiskach, a późną jesie-
nią i zimą w salach gimna-
stycznych) może korzystnie 
wpłynąć nie tylko na samopo-
czucie dziecka, ale i na jego 
koordynację ruchową, spraw-
ność – to się z sobą wiąże. 
Mimo końca wakacji…

… zapisy wciąż otwarte
nadal można zapisywać 

dzieci na treningi. nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. należy pamię-

tać jednak o sztywno ustalonym prze-
dziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują 
dwie grupy - 7-9 i 10-12 lat). rg

wym roku szkolnym, być mo-
że dobrym pomysłem jest – 
tu uwaga do rodziców – zapi-
sanie dziecka na takie dodat-
kowe, bezpłatne zajęcia po-
zalekcyjne blisko domu. Pół-
torej godziny w tygodniu bie-
gania za piłką pod okiem pro-
fesjonalnego trenera (teraz 
na boiskach, a późną jesie-
nią i zimą w salach gimna-
stycznych) może korzystnie 
wpłynąć nie tylko na samopo-
czucie dziecka, ale i na jego 
koordynację ruchową, spraw-
ność – to się z sobą wiąże. 
Mimo końca wakacji…

dzieci na treningi. nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. należy pamię-sobie trenerzy. należy pamię-

Terminy zajęć piłkarskich na boiskach 
osiedlowych:

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

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

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

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

zajęcia dodatkowe, grupy łączone:
„węzłowiec” i „tuwima”

- poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wł. jagiełły 33

„michałkowice” i „bańgów”
- wtorki: 16.30 – 18.00

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 
M. Skłodowskiej-Curie

Podanie, przyjęcie, strzał
ciąg dalszy ze str. 36

trzeba wiedzeć o...
Warto na ten czas schować donice z roślinami balkono-

wymi do mieszkań. licho nie śpi... jeśli już zostawimy, to 
nawet po intensywnych opadach wskazane jest, by je pod-
lać. bardzo często woda deszczowa spływa po liściach ro-
ślin, nie docierając do podłoża.

W upalne dni – we wrześniu pojedynczo mogą jeszcze się 
pojawić – zdarza się, że ściany balkonowe są mocno roz-
grzane, a silne słońce powoduje szybkie odparowywanie 
wody. już po paru godzinach od podlania bywa, że podłoże 
staje się całkowicie suche. Stąd rada, by podczas upałów 
podlewać kwiaty najlepiej dwa razy dziennie – wczesnym 
rankiem i późnym popołudniem. Kwiatów nie powinno pod-
lewać się w czasie największego nasłonecznienia – między 
11.00 a 16.00. Krople wody na liściach działają wówczas 

niejako jak soczewki skupiające światło, co w konsekwencji 
może prowadzić do poparzenia roślin. W tym też czasie wo-
da z gleby paruje najintensywniej. dla mieszkańców od lat 
pielęgnujących swoje rośliny to ogrodowy (balkonowy) ele-
mentarz. dla nowicjuszy – już niekoniecznie.

są balkony, są ogródki - do pokazania
Cały czas czekamy na kolejne propozycje ze strony 

mieszkańców odnośnie wyróżniających się w osiedlach bal-
konów i przydomowych ogródków. Chętnie je na łamach 
„MS” pokażemy. a trzeba się spieszyć, bo część roślin za 
chwilę będzie po przekwitnięciu. być może właśnie te wska-
zania okażą się na tyle trafne, ciekawe, że komisje typujące 
finalistów Zielonego Konkursu uznają je za najlepsze... de-
cydować będą tuż, tuż.

rg

Zielony Konkurs 2018
po kilku upalnych tygodniach, wrzesień ma być „lżejszy”. ten okres i kolejne tygodnie mają jednak to do 

siebie, że pojawiają się gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak: ulewne deszcze, silne wiatry, burze. 

Nie  zapomni j  posprzątać 
po  swoim pup i lu !
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zhp 11

niepodległości 20

pocztowa 11

m. skłodowskiej-curie 45

plac J. skrzeka i p. wójcika 7

Zielony Konkurs 2018
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

być jak messi, ronaldo, lewandowski

Podanie, przyjęcie, strzał
nie ma co więcej pomstować nad poziomem polskiej piłki klubowej, gdzie najlepszą drużynę bije mistrz małego 

luksemburga. warto zamiast tego, od czasu do czasu i w ramach odprężenia, zajrzeć na osiedlowe boiska 
wielofunkcyjne, po których z zaangażowaniem hasają za piłką młodzi adepci w ramach zorganizowanych treningów, wy-
ciskając z siebie czasem ostatnie poty… lub po prostu: syna, córkę na nie zapisać. ciąg dalszy na str. 34


