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2000 zł czeka  2000 zł czeka  2000 zł czeka

Zapomniał wół

nie wiadomo czy sprawca celowo, czy też mo-
że będąc pod wpływem wjechał w automa-

tyczną bramę garażową. Faktem jest, że takiego znisz-
czenia jeszcze nie notowaliśmy na łamach „MS” w bar-
dzo długiej – naszym zdaniem za długiej – historii rela-
cjonowania dewastacji, do jakich ustawicznie dochodzi 
w zasobach SSM.

Po za tym zdarzeniem, niestety, mają pecha urządzenia 
zabawowe, co rusz niszczone przez jakichś bezmózgowych 
osiłków. Chyba zapomniał wół jak cielęciem był, bo gdyby 
pamiętał, to jeden z drugim wiedziałby jak ogromną przy-
krość wyrządza dzieciakom. Szkoda, że rozrywającej ich si-
ły nie chcą spożytkować inaczej i np. nie zgłoszą się w ad-
ministracjach z propozycją, że mogą nieodpłatnie wykonać 
jakieś czynności porządkowe. Dlaczego nieodpłatnie? Ano 
niszczą też bez wynagrodzenia, a różnica jest jedna i to 
znaczna. Z czynności porządkowych jest zawsze jakiś plus, 

zaś dewastacje generują koszty i to często bardzo duże. 
Nawet te mniejsze wydatki sumowane też dają znaczące 
pieniądze, wszak grosze jak krople dodawane stają się rze-
kami a w konsekwencji morzami, oceanami. Oceanem gro-
szy nikt by chyba nie pogardził.

Przypominamy, że non stop aktualna jest oferta Zarządu na-
gradzania kwotą 2000 złotych za skuteczne wskazanie spraw-

ców dewastacji. Skuteczne, to znaczy zakończone albo wyro-
kiem sądu, albo ugodą ze sprawcą, który zobowiąże się do na-
prawy zniszczeń i pokrycia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgłoszenia, bo nie za-
mierza odpuścić niszczącym wspólne mienie. Warto za-
stanowić się nad ofertą, 2 tysiące piechotą nie chodzi. Je-
żeli ktoś zamierza przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefoniczne w dziale GZM,
 tel. 32 6091-405. dyskrecja zapewniona.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

ciąg dalszy ze str. 2

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

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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
AdAM CeBulA, PiOTr MAJnuSZ*
zapraszają wszystkich Mieszkańców

6. listopada 2017 r. od 16.30 do 17.30
nA SWÓJ dYŻur

do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,
tel. 32 609-14-00

Z kolei 4. grudnia 2017 r. dyżurować będą  
Stefania Dziura-Lattka, Damian Łączyński 

*skład osobowy może ulec zmianie 

A w osiedlach zanotowano:
„Chemik”

- Walerego Wróblewskiego 71 – wy-
bito szybę w drzwiach do korytarza 
lokatorskiego,

- garaże przy „Renomie” – bohomazy 
na elewacji,

- boisko do gry w boule przy Rynku 
Bytkowskim – zniszczono tablicę in-
formacyjną.

„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 15, garaże – 

w nocy 24. 09. br. nieznany spraw-
ca staranował samochodem auto-
matyczną  bramę garażową na gór-

nym poziomie Kompleksu Garażo-
wo-Usługowego. Brama prawdopo-
dobnie zakwalifikowana będzie do 
wymiany. Śledztwo policyjne trwa.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 3B – znisz-

czono klamkę zamek w drzwiach 
wejściowych,

- Wojciecha Korfantego 10A – zde-
wastowano drzwiczki rewizyjne do 
zaworów c.o.

„Michałkowice”
- Przyjaźni 18-22, plac zabaw – połama-

no „ważkę” – urządzenie zabawowe,
- Pocztowa 12 – uszkodzono zamek 

w drzwiach wejściowych.  pes
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uCHWAŁA nr 36/2017

z dnia 25 września 2017 r.

rady nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki na eksploatację i utrzymanie nieru-
chomości za 1 m2 powierzchni handlowo-usługowej i garażowej usytuowanej 
przy ul. Jagiełły 15 w Siemianowicach Śl.

Działając w oparciu o § 24 ust 2 pkt 10 Statutu SSM Rada Nadzorcza Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

uCHWAlA
§ 1

Ustalenie miesięcznej stawki na eksploatację w zakresie utrzymania nieru-
chomości za 1 m2 powierzchni handlowo-usługowej i garażowej usytuowanej 
przy ul. Jagiełły 15 w Siemianowicach Śl. w wysokości:
- 7,33 zł/m2/m-c netto dla lokali użytkowych własnościowych /nr 7070/
- 5,20 zł/m2/m-c netto dla lokali użytkowych o statusie odrębnej własności /nr 7070/
- 2,54 zł/m2/m-c netto dla garaży /nr 7070 G 13/ 

§ 2
Wnioski Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowią za-

łączniki do Uchwały.
§ 3

Z dniem 31 października 2017 r. traci moc Uchwała Nr 39/2012 z dnia 
25. 06. 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty w zakresie nieruchomo-
ści mieszczącej się przy ul. Jagiełły 15.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

RADA  NADZORCZA

Porządek obrad liczył łącznie 11 po-
zycji, a składały się nań, oprócz punk-
tów proceduralnych, m.in. zagadnienia:
- Ocena wyników działalności gospo-

darczo-finansowej SSM za 6 m-cy 
2017 r.

- Analiza stanu zaległości czynszo-
wych w SSM za 8 m-cy 2017 r.

- Informacja o wynikach wykonania 
funduszu remontowego za 6 miesię-
cy 2017 r.

- Informacja z wykonania har mono-
gramu robót remontowo-konserwa-
cyjnych instalacji wewnętrznej cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej w ramach przygotowania 
do sezonu grzewczego 2018/2019.

- Przyjęcie planu renowacji elewacji na 
lata 2018-2020.

- Przedstawienie informacji o przebie-
gu półkolonii letnich organizowanych 
przez Dom Kultury „Chemik”.

- Zmiana wysokości opłat na Wł. Ja-
giełły 15.
W odniesieniu do każdego punktu 

Rada wysłuchiwała opinii Przewodni-
czących poszczególnych Komisji Sta-
łych i na tej podstawie podejmowała 
stosowne uchwały. Relacjonując wy-
pracowane podczas komisji stanowi-
ska szefowie Komisji:
- Jerzy Kurzawa – przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej,
- Zbigniew rogoż – przewodniczący 

Komisji GZM,
- Zbigniew Jarosz – przewodniczą-

cy Komisji Organizacyjno-Samorzą-
dowej nie wnosili żadnych istotnych 
merytorycznych zastrzeżeń do przed-
łożonych dokumentów i generalnie 
proponowali przyjęcie ich bez uwag.
Omawiając wyniki działalności go-

spodarczo-finansowej Spółdzielni za 
sześć miesięcy br., analizy stanu za-
ległości czynszowych za 8 m-cy, wy-
konania funduszu remontowego za 6 
miesięcy pozytywnie oceniono działa-
nia Zarządu.

Rada z zadowoleniem przyjęła in-
formację o przygotowaniu do sezonu 
grzewczego. Zbigniew lekston - pre-
zes Zarządu SSM uzupełniając ją pod-
kreślił, że 18. 09. rozpoczęto sezon 
grzewczy a o prawidłowym wykonaniu 
zadań świadczyło to, że rozruch od-

był się bardzo szybko i poza drobnymi 
zdarzeniami nie było żadnych poważ-
niejszych zakłóceń.

renowacja elewacji
W trakcie obrad przyjęto Plan re-

nowacji elewacji na lata 2018-2020. 
Obejmuje on 31 domów. Plan przed-
stawimy w przyszłym wydaniu „MS”

Półkolonie
Rada z ogromnym zadowoleniem 

przyjęła sprawozdania o przebiegu te-

gorocznych półkolonii. Członkowie RN 
podkreślali, że cieszą się one ogrom-
nym powodzeniem i bardzo dobrze, iż 
są organizowane. Oceniając letnie za-
jęcia dla dzieci Zbigniew Rogoż stwier-
dził, że najtrafniej scharakteryzowali je 
w swojej notatce wizytujący półkolonie 
członkowie Komisji Organizacyjno-Sa-
morządowej, zajmującej się także spra-
wami społeczno-kulturalnymi. W spo-

rządzonej informacji Zbigniew Jarosz 
napisał m.in.: Działania Zarządu SSM 
oraz zaangażowanie pracowników ad-
ministracji oraz Rad Osiedli a także 
opiekunów dzieci zasługują na sło-
wa pochwały i uznania, za podtrzymy-

wanie idei, że Spółdzielnia to nie tylko 
zarządzanie budynkami, to także za-
spakajanie potrzeb członków i ich ro-
dzin w zakresie prowadzenia działalno-
ści społecznej i oświatowo-kulturalnej.

Takie szerokie spółdzielcze myślenie 
zasługuje na aprobatę.

Sprawozdanie z przebiegu półkolonii 
czytaj od str. 5.

Zmiana stawek
Ostatnim punktem obrad było pod-

wyższenie opłat w nieruchomości przy 
Wł. Jagiełły 15 – nowe stawki patrz 
Uchwała 36/2017.

W uzasadnieniu m.in. podano:
...Analiza kosztów remontów przed-

miotowej nieruchomości poniesio-
nych zarówno na przestrzeni ostatnich 
lat, jak i w roku bieżącym, w związku 
z przeprowadzonym remontem elewa-
cji budynku oraz kapitalnym remontem 
dachów wielopołaciowych nie pozwala 
na utrzymanie stawek w dotychczaso-
wej wysokości. (...)

Koszt remontu przeprowadzonego 
na nieruchomość nr 7070 G 13 na 
dzień 31. 08. 2017 r. w zakresie gara-
ży wynosi 245 900,50 zł netto, co daje 
9,68 zł/m2/m-c netto.

Utrzymanie stawki funduszu remon-
towego w obecnej wysokości spowo-
dowałoby, że okres spłaty wykonane-
go remontu wynosiłby ponad 32 lata.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec – 
przewodniczący Rady Nadzorczej. pes

 Obradowała rn SSM Obradowała rn SSM

Zmiana opłat, 
plany, informacje

Pierwsze po wakacyjnej przerwie a drugie w nowej kadencji aktualnej 
rady nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej 

w tym roku podczas WZ odbyło się 25 września.
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Sprawozdanie z organizacji półkolonii letnich organizowanych w dK „CHeMiK” w 2017 roku.

Wakacje pełne atrakcji
Zgodnie z wieloletnią tradycją w mie-

siącach lipcu i sierpniu w Domu Kultury 
„Chemik” zorganizowano półkolonie dla 
dzieci i młodzieży pozostających w cza-
sie wakacji w mieście. W czasie wakacji 
2017 r. Dom Kultury „Chemik” był czyn-
ny w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Według tygodniowej listy obecności 
i deklaracji zgłoszeniowych potwierdzo-
nych przez rodziców w półkoloniach 
uczestniczyło średnio 45 osób. Prze-
prowadzono 4 turnusy dwutygodnio-
we. Z tego powodu opiekę nad dzieć-
mi sprawowało 3 wychowaw-
ców i 3 pracowników obsługi 
(przepisy przewidują opiekę 
1 wychowawcy na 15 dzieci). 
Wychowawcy posiadali świa-
dectwo pozwalające pełnić 
tę funkcję, byli ubezpieczeni 
od odpowiedzialności cywil-
nej i zatrudnieni na podstawie 
umowy-zlecenia.

na podstawie wypełnia-
nych przez rodziców dekla-
racji stwierdzono, że w pół-
koloniach uczestniczyło 
113 dzieci i młodzieży z te-
renu całego miasta w tym:
- od 7 do 10 lat – 90,
- powyżej 10 lat – 23,
- chłopców – 59,
- dziewczynek – 54,
- dzieci członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej – 77,
- dzieci zamieszkujące Siemianowice 

Śląskie – 112,
- dzieci z miast ościennych – 1,
- dzieci uczęszczające miesiąc i dłu-

żej – 33.
O organizacji półkolonii poinformo-

wana została Powiatowa Stacja Sa-
nitarno- Epidemiologiczna, Straż i Po-
licja. Otrzymaliśmy też zezwolenie 
na organizacji półkolonii z Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Kuratorium 
Oświaty i Wychowania.

W trakcie trwania półkolonii przed-
stawiciele tych instytucji odbyli spotka-
nia z uczestnikami oraz przeprowadzi-
li kontrole czystości, bezpiecznego po-
bytu dzieci i młodzieży, realizacji za-
dań programowych. Kontrole pozytyw-
nie oceniły nasze działania.

Na spotkaniach omawiano
takie tematy jak:

- niebezpieczeństwa, jakie niosą za 
sobą dopalacze – „Nie dopalaj się”,

- bezpieczne wakacje w tym zasady 

bezpiecznej kąpieli, bezpieczeństwo 
w górach i lesie, aktywny wypo-
czynek zakładaj kask, przestrzegaj 
przepisów drogowych, bądź widocz-
ny na drodze, nie uprawiaj sportów 
w miejscach niedozwolonych itp.,

- zdrowie i higiena w tym: myj ręce 
przed każdym posiłkiem, nie używaj 
wspólnych przyborów toaletowych, 
nie pij i nie jedz ze wspólnych na-
czyń itp.,

- „Brązowo ale czy zdrowo” – ro-
bić przerwy w opalaniu, przebywać 

w cieniu, nosić okulary przeciwsło-
neczne, używać odpowiednich kre-
mów. 
W czasie trwania turnusów organizo-

wane były gry i zabawy sportowo re-
kreacyjne i świetlicowe. Ponadto od-
było się 7 wycieczek autokarowych do 
Wisły, Koszęcina, Pławniowic, Bren-
nej, Ogrodzieńca, Ustronia i Pszczyny.

Wycieczki zawierały w sobie
2 elementy :

- wakacyjny wypoczynek: woda i pla-
że w Wiśle, Koszęcinie, Pławniowi-
cach i Brennej,

- wypoczynek poznawczy: Tydzień 
Kultury Beskidzkiej w Wiśle, siedzi-
ba „Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk” 
w Koszęcinie, pałac w Pławniowi-
cach, Muzeum Chleba i Wsi Śląskiej 
w Górkach Wielkich, Pałac i Park 
w Pszczynie.
Podsumowaniem wycieczek były 

konkursy wiedzy.
Ponadto, młodzież uczestniczyła w:

- 7 wyjściach na basen kryty – Miejski 
Kompleks Sportowy „Michał”,

- 2 wyjściach na basen odkryty – 
„Pszczelnik”,

- 4 wycieczkach do Parku Śląskiego 
w tym – ZOO,

- treningu hokeja na trawie w komplek-

sie sportowym „Siemion” pod opieką 
trenera zespołu I ligowego,

- 1 turnieju piłki nożnej z okazji 60-le-
cia SSM,

- w 7 porankach filmowych w Parku 
Tradycji,

- dniu sportu i rekreacji – strzelanie, 
biegi w workach i inne przygotowa-
ne przez LOK i MTKKF.

Szczegółowy przebieg 
półkolonii 2017

- 03. 07. – Rozpoczęcie półkolonii, tre-
ning piłki nożnej na boisku ul. Jagieł-

ły oraz plac zabaw przy Sta-
wie Brysiowym.
- 04. 07. – Park Tradycji seans 
filmowy oraz basen w kom-
pleksie sportowym „Michał”.
- 05. 07. – Gry i zabawy w DK 
Chemik, trening piłki nożnej 
oraz gry i zabawy na boisku 
osiedla Młodych.
- 06. 07. – Wycieczka do 
Pszczyny zwiedzanie Ze-
społu Pałacowego, rezerwat 
żubrów oraz ogrody Kapias 
w Goczałkowicach.
- 07. 07. – Sprawdzenie wie-

dzy zgromadzonej na wycieczce, 
wyjście do parku oraz basen w kom-
pleksie sportowym „Michał”.

- 10. 07. – Wyjście do Skansenu, gry 
i zabawy.

- 11. 07. – Park Tradycji seans filmo-
wy oraz basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 12. 07. – Dzień sportu i rekreacji tre-
ning hokeja na trawie, trening piłki 
nożnej gry i zabawy.

- 13. 07. – Wycieczka do Ustronia Le-
śny Park Niespodzianek, Tężnia so-
lankowa.

- 14. 07. – Quiz z wycieczki oraz wyj-
ście na basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 17. 07. – Piesza wycieczka do Gór-
nośląskiego Parku Etnograficznego 
gry i zabawy.

- 18. 07. – Park Tradycji seans filmo-
wy oraz basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 19. 07. – Piesza wycieczka na basen 
kompleks sportowy „Pszczelnik”.

- 20. 07. – Piesza wycieczka do ogrodu 
zoologicznego w Chorzowie.

- 21. 07. – Gry i zabawy w DK Chemik, 
plac zabaw w parku „Górnik” oraz ba-
sen w kompleksie sportowym „Michał”.

ciąg dalszy na str. 6
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- 24. 07. – Mecz piłki nożnej, siłow-
nia pod chmurką plac zabaw osie-
dle Młodych.

- 25. 07. – Park Tradycji seans filmo-
wy oraz basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 26. 07. – Festyn osiedla Chemik 
i Młodych gry i zabawy oraz otwar-
ty Turniej piłki nożnej dzieci, w któ-
rym wzięło udział 5 drużyn sześcio-
osobowych (razem 30 dzieci). Me-
cze rozgrywano w systemie każdy 

z każdym. Rozegrano ich łącznie 10. 
Pierwsze 3 drużyny nagrodzono me-
dalami.

- 27. 07. – Wycieczka – Ogrodzieniec, 
zwiedzanie zamku przejście szla-
kiem do Grodu Birów oraz plac za-
baw w Siewierzu.

- 28. 07. – Quiz z wycieczki oraz wyj-
ście na basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 31. 07. – Festyn na osiedlu Bańgów 
gry i zabawy oraz mini turniej piłko 
nożnej dzieci 4 drużyny sześciooso-
bowe (razem 24 dzieci).

- 01. 08. – Park Tradycji seans filmo-
wy oraz basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 02. 08. – Piesza wycieczka na basen 
kompleks sportowy „Pszczelnik”.

- 03. 08. – Wycieczka do Wisły Tydzień 
Kultury Beskidzkiej.

- 04. 08. – Quiz z wycieczki oraz wyj-
ście na basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 07. 08. – Wyjście do Parku Śląskiego 
Planetarium oraz gry i zabawy.

- 08. 08. – Park Tradycji seans filmo-
wy oraz basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 09. 08. – Festyn osiedla Młodych 
gry i zabawy konkursy z nagroda-
mi (rzuty karne do kosza, plastycz-
ne, taneczne, malowanie twarzy 
i inne).

- 10. 08. – Wycieczka do Pławniowic 
zalew oraz Pałac w Pławniowicach.

- 11. 08. – Quiz z wycieczki oraz wyj-
ście na basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 14. 08. – Gry i zabawy w Domu Kul-
tury Chemik oraz na terenach rekre-
acyjnych miasta.

- 15. 08. – WOLNE
- 16. 08. – Festyn osiedla Chemik 

i Młodych gry i zabawy na Rynku 
Bytkowskim oraz konkursy z nagro-

dami plastyczny i „Mam Talent”.
- 17. 08. – Wycieczka do Koszęcina, 

basen oraz zwiedzanie siedziby ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

- 18. 08. – Quiz z wycieczki oraz wyj-
ście na basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 21. 08. – Wyjście do Parku Dinozau-
rów na rzęsie gry i zabawy Trening 
piłki nożne.

- 22. 08. – Park Tradycji seans filmo-
wy oraz basen w kompleksie sporto-
wym „Michał”.

- 23. 08. – Festyn na osiedlu Bańgów 
gry i zabawy oraz mini turniej piłki 
nożnej dzieci.

- 24. 08. – Wycieczka do Brennej zwie-
dzanie groty nietoperzy oraz gospo-
darstwo agroturystyczne „Chlebowa 
Chata”.

- 25. 08. – Basen w kompleksie spor-
towym „Michał” oraz bal przebierań-
ców zakończenie półkolonii.
W godzinach od 15.00 do 18.00 

dom Kultury „Chemik” udostępnia-

ny był młodzieży ze szkół ponad-
podstawowych.

Półkolonie zakończył tradycyjny 
już bal przebierańców w czasie, któ-
rego uczestnicy otrzymali ceryfika-
ty uczestnika półkolonii i nagrody 
za indywidualne osiągnięcia a wy-
chowawcy podziękowania. W za-
kończeniu półkolonii uczestniczy-
li Przewodniczący Rady Miasta oraz 
v-ce Przewodniczący Rady Nadzor-
czej SSM Adam Cebula, Prezes Za-
rządu SSM Jolanta Sobek oraz Peł-

nomocnik Zarządu Marek Greiner.
Wszystkie poczynania na półkolo-

niach były bardzo szczegółowo odno-
towane w dzienniku zajęć. O organizo-
wanych półkoloniach często informo-
wano na łamach „Mojej Spółdzielni” na 
stronie Urzędu Miasta w rubryce „Puls 
dnia”, na stronie internetowej Domu 
Kultury „Chemik”, po raz pierwszy na 
facebooku oraz w prasie lokalnej.

W okresie wakacji odbywały się też 
treningi piłkarskie dzieci i młodzieży 
pod okiem licencjonowanych trenerów.

Na organizację wycieczek otrzy-
maliśmy dotację z Urzędu Miasta 
w kwocie 11 910,00 złotych.

Średnio w tygodniu wakacje na bo-
iskach spędzało 45 osób 

Ponadto, do godziny 21.00 odbywa-
ły się zajęcia sekcji skatowej, brydżo-
wej, tenisa stołowego oraz zespołu mu-
zycznego. 

Byliśmy też współorganizatorem 
tradycyjnych letnich imprez:
- 24 czerwiec „Powitanie lata” na Ryn-

ku Bytkowskim gdzie odpowiadali-
śmy za prezentacje amatorskich ze-
społów artystycznych Domu Kultury 
„Chemik” oraz siemianowickich pla-
cówek kulturalnych i oświatowych,

- 1, 2 września „XIV Święto Bytkowa” 
podobnie jak przy poprzednich im-
prezach odpowiadaliśmy za przygo-
towanie części amatorskiej święta,

- 23 września Festyn na os. Bańgów 
gdzie byliśmy odpowiedzialni za prze-
bieg amatorskiej części prezentacji.

Zbigniew Krupski
*Tytuł, opracowanie od redakcji

TERMINY ZAJĘĆ PIŁKARSKICH NA BOISKACH OSIEDLOWYCH

Osiedle dzień tygodnia Wiek 7 – 9 lat Wiek 10 – 12 lat Powyżej 12 lat
„Michałkowice” poniedziałek 16.30 – 18.00 18.00 – 19.30 –

„Tuwima” wtorek 16.30 – 18.00 18.00 – 19.30 –

„Węzłowiec”
środa 16.30 – 18.00 18.00 – 19.30 

poniedziałek – – 16.30 – 18.00 

„Bańgów”
czwartek 16.30 – 18.00 18.00 – 19.30 –

wtorek – – 16.30 – 18.00 

Wakacje 
pełne atrakcji

ciąg dalszy ze str. 5

fo
to

 a
rc

hi
w

um



7MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2017

Oszczędzając ciepło pamiętaj o prawidłowej wentylacji!!!

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

Jeden TerMin OdCZYTu POdSTAWOWY  
OrAZ Jeden dOdATKOWY.

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

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

data Budynki

16. 10. 

Komuny Paryskiej 1,
Powstańców 54a,

Walerego Wróblewskiego 69,
Stawowa 11; 11a,

Władysława Jagiełły 7c, d; 13c,
Grunwaldzka 2a, b; 16

17. 10. 

Komuny Paryskiej 3,
Powstańców 54b,

Walerego Wróblewskiego 71,
Wyzwolenia 6,

Władysława Jagiełły 3a, b; 7a, b,
Grunwaldzka 2c, d

18. 10. 

Komuny Paryskiej 5,
Powstańców 54c,

Walerego Wróblewskiego 73,
Wyzwolenia 10,

Władysława Jagiełły 3c, d; 13a, b

19. 10. 

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

Stawowa 5,
Wyzwolenia 8a, b,

Władysława Jagiełły 9; 11,
Grunwaldzka 2b, a; 7; 9

20. 10. 

Powstańców 46a,
Stawowa 6; 7,

Wyzwolenia 8c,
Władysława Jagiełły 1,

Grunwaldzka 3

14. 11. ZHP 7

15. 11. ZHP 9

16. 11. ZHP 1; 2; 10

17. 11. ZHP 3; 4; 11

data Budynki

20. 11. 

ZHP 5, 6,
Jana Stęślickiego 1; 2,

Wojciecha Korfantego 1a, b,
Ryszarda Gansińca 2; 4,

Spokojna 1

21. 11. 

Jana Stęślickiego 3; 4,
Teatralna 1; 2,

Wojciecha Korfantego 1c; 2a,
Ryszarda Gansińca 6; 7,

Spokojna 3a

22. 11. 

Jana Stęślickiego 5; 6,
Teatralna 3,

Wojciecha Korfantego 2b, c,
Ryszarda Gansińca 8; 9,

Spokojna 3b

23. 11. 

Szarych Szeregów 1; 2,
Wojciecha Korfantego 4a, b; 9b,

Ryszarda Gansińca 10; 11,
Spokojna 3c

24. 11. 
Szarych Szeregów 3, 4,

Wojciecha Korfantego 9a, c,
Michałkowicka 17-23

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

20. 11. 
Bohaterów Westerplatte 4,

Aleja Młodych 3; 10

21. 11. 
Bohaterów Westerplatte 6,

Aleja Młodych 4; 11

22. 11. 
Bohaterów Westerplatte 8,

Aleja Młodych 5; 12

23. 11. 
Bohaterów Westerplatte 10,

Aleja Młodych 6; 13

24. 11. 
Bohaterów Westerplatte 12,

Aleja Młodych 7; 14

25. 11.
(sobota)

Aleja Młodych 1

27. 11. Aleja Młodych 2; 8; 15

28. 11. Aleja Młodych 9
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Przy okazji Jubileuszu 60-lecia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieco inaczej przyglądamy się wszystkim 
siedmiu osiedlom, jakie składają się na Spółdzielnię. Więcej będzie z historii, co nieco bieżących informacji, w tym 

wyzwań przeszłych i przyszłych oraz ciut ciekawostek...

„Centrum” – najstarsze osiedle
najstarsze i najmłodsze budynki spółdzielcze tego osiedla dzieli 30 lat. domy przy ulicach Kruczej i Hutniczej  

 albo przy ryszarda Gansińca oraz Kolejowej to różnica w odległości ponad 2 kilometrów. A jednak należało 
to wszystko jakoś zorganizować, ogarnąć do kupy...

Historia „Centrum”, historią Spółdzielni
Rozpisując się o osiedlu „Centrum” nie sposób nie wspo-

mnieć o kształtowaniu się Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w jej początkowych latach - jeszcze nie pod szyl-
dem SSM. Prekursorem dzisiejszej spółdzielni jaką znamy, 
była powołana do życia w grudniu 1957 roku Górnicza Spół-
dzielnia Mieszkaniowa przy kopalni „Siemianowice”. Na prze-
łomie lat 50. i 60. coraz szybciej rozrastała się jeśli chodzi 
o ilość jej członków, rosło zapotrzebowanie na mieszkania.

Pierwszymi więc – według zapisów w archiwalnych doku-
mentach administracji osiedla „Centrum” – budynkami ofi-
cjalnie przyjętymi do eksploatacji przez naszą spółdziel-
nię były domy przy ulicy Komuny Paryskiej 13 w 1960 
roku, choć zasiedlony już w 1959, Kolejowa 5 – również 
w 1960 roku i dalej - Kole-
jowa 3, 4, 6, Jedności 1 – 
1961 oraz Kolejowa 2 – 1962 
rok. Pierwsza administracja 
mieściła się właśnie w piwni-
cy budynku przy ulicy Kole-
jowej 2.

Realia mieszkaniowe tam-
tych czasów naświetlił lata te-
mu w rozmowie z naszą Re-
dakcją Stanisław Waloch – 
jeden z pierwszych działaczy 
społecznych osiedla: - Ów-
czesna władza nie miała wyj-
ścia. Musiała ludziom, którzy 
przyjeżdżali na Śląsk, zapew-
nić w krótkim czasie własne mieszkania. A kiedy powstawa-
ła Spółdzielnia, bardzo trudno było przekonać ludzi do takiej 
formy pozyskania mieszkania. Założenie książeczki miesz-
kaniowej, wpłacenie niezbędnej kwoty na wkład stanowiło 
pewną nowość dla osób, które do tej pory mieszkały w tzw. 
„familokach” lub „komunałkach”. Mało kto w tamtych cza-
sach rozumiał, na czym polegała wspólna własność. Zaczę-
liśmy się tego uczyć, gdy spotkaliśmy się w organie samo-
rządowym, jakim była Rada Osiedla. Wszystkim towarzy-
szył spory entuzjazm i dlatego łatwiej można było namówić 
ludzi do wspólnej pracy i czynów społecznych. Teren wo-
kół nowych bloków uporządkowywali sami lokatorzy, anga-
żując się w prace związane z zazielenieniem i poprawą es-
tetyki oraz budową chodników – wspominał mieszkaniec.

Osiedle „Centrum” wzbogaciło się o kolejne budynki jesz-
cze w latach 60. W historii Spółdzielni dochodzi wtedy mię-
dzy innymi do połączenia dotychczas funkcjonującej spół-
dzielni z inną górniczą siemianowicką spółdzielnią, działają-
cą przy kopalni „Michał”.

W tamtym okresie w osiedlu „Centrum” przyjęto do eks-
ploatacji:
- 1965 – budynki położone przy Hutniczej 3, 4, 5,
- 1966 – dom przy Tadeusza Kościuszki 3,
- 1967 – budynki przy dzisiejszej Jana Pawła ii 21, 22,

- 1968 – budynki przy Komuny Paryskiej 1, 3, 5, Jana 
Pawła ii 17, T. Kościuszki 10/Jana Pawła ii 18.
Początek lat 70. był znamienny w historii Spółdzielni. 

W 1970 roku nastąpiło połączenie: Górniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkanio-
wą „Huty Jedność”. Przewodniczącym Zarządu został wów-
czas Franciszek rzeźniczek. W 1971 roku po raz pierwszy 
użyta zostaje nazwa Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa. W lipcu tego roku dochodzi do połączenia dwóch 
największych spółdzielni mieszkaniowych w Siemianowi-
cach Śl. - następuje połączenie ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Chemik”, wywodzącą się pierwotnie z Chorzowa. 
Szerzej o tym napiszemy innym razem. Niemniej od te-
go momentu w mieście działa potężna spółdzielnia, ma-

jąca aspiracje zaspokojenia 
w mieszkania chętnych sie-
mianowiczan i przybywa-
jących do pracy na Górny 
Śląsk pracowników siemiano-
wickich i nie tylko, dużych za-
kładów pracy. Prezesem Za-
rządu jest wówczas Stani-
sław Kowarczyk. Jak czy-
tamy w monografii SSM na 
40-lecie, „w tamtych czasach 
Spółdzielnia mogła też liczyć 
na większą pomoc ze strony 
zakładów pracy przy budowie 
dróg, chodników, porządko-
waniu terenu, czy nawet przy 

remontach budynków”. Nierzadko przecież pracownikami 
tychże zakładów byli spółdzielcy. Dzisiaj mieszkańcy muszą 
pokrywać te wszystkie wydatki z własnej kieszeni – z mie-
sięcznych czynszów.

Wracając stricte do „Centrum” - w latach 70. Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa buduje. Wznosi budyn-
ki w ramach własnego systemu gospodarowania, w czym 
uczestniczyły brygady funkcjonujące w przyspółdzielczym 
Zakładzie Budowlano-Remontowym (ZBR). W ten sposób 
powstały domy przy ulicy ks. Konstantego damrota 1B, 
Kruczej, Brzozowej, a później w latach 80. – Piaskowej 
i skupione w miniosiedlu ryszarda Gansińca. W ten czas 
ZBR był w ścisłej krajowej czołówce w tym zakresie robót.

Lata 60. i 70. były okresem najdynamiczniejszego rozwo-
ju osiedla. Jeszcze w latach 70. przyjęto do eksploatacji wy-
sokie budynki przy ulicy Powstańców i Karola Świerczew-
skiego, dziś Śląska.

Pewną zamykającą klamrę, jeśli chodzi o rozbudowę 
osiedla „Centrum” stanowią oddane do użytku w latach 
90. budynki przy ulicy Spokojnej oraz Michałkowickiej 
17-23A. Potrzeby mieszkaniowe były więc jak widać w la-
tach 60., kiedy przejmowano pierwsze budynki osiedla, by-
ły też w pierwszej połowie lat 90. – gdy odbierano ostatnie, 
są i teraz...

Tak powstawały budynki przy Kruczej  
– budował ZBr
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Kultura, sport
Mieszkania to jedno. Warto zerknąć na moment w działal-

ność kulturalno-sportową. W tym osiedlu funkcjonuje „Klub 

Centrum” z Klubem Seniora (przy siedzibie ADM – ul. Po-
wstańców 54). Obecna Rada Osiedla kontynuuje tradycję 
strzelecką zapoczątkowaną przez ryszarda Kunickiego – 
wieloletniego przewodniczącego Rady Osiedla, organizując 
cyklicznie raz w roku we współpracy z administracją i Ligą 
Obrony Kraju turniej strzelecki imieniem pomysłodawcy, de-
dykowany głównie społecznikom działającym w Radach in-
nych osiedli SSM.

różne budynki, potrzeby te same
Przyglądając się budynkom osiedla „Centrum” łatwo 

dojść do wniosku, że nie jest to zabudowa jednolita. In-
ne są konstrukcje budynków włącznie z klatkami schodo-
wymi przy Powstańców, inne przy Komuny Paryskiej, 
Hutniczej, jeszcze inne przy ryszarda Gansińca. Ogól-
ne potrzeby mieszkańców były na przestrzeni lat jednak 

zwykle te same. A to wskazywano na konieczność ter-
momodernizacji budynków, odnawianie klatek schodo-
wych, a to na rozbudowę i budowę nowoczesnych pla-
ców zabaw, czy wygospodarowywanie kolejnych miejsc 
postojowych.

Specyfiką tego osiedla zawsze było to – co podkreśla An-
drzej Jagiełło – przewodniczący Rady Osiedla, z czym 
zgadza się Wojciech Chlebek – kierownik ADM, że trud-
niej zarządza się takim osiedlem nie tylko z powodu spo-
rych odległości, ale też z racji tego, iż zasoby osiedla „Cen-
trum” graniczą z terenami kilku różnych zarządców: miej-
skimi, wspólnot mieszkaniowych czy parafii. - Bywało i na-

dal tak jest, że aby wykonać jakiekolwiek prace remonto-
we, ogólnobudowlane czy adaptacyjne, trzeba wejść w po-
rozumienie. Dla Zarządu SSM, administracji, Rady Osie-

dli to często liczne dyskusje, a i zdarza się, że nie zawsze 
osiągamy cel, jaki chcemy, jaki życzyliby sobie mieszkań-
cy naszych spółdzielczych budynków, albo potrzebne inwe-
stycje mocno się w czasie przeciągają – tłumaczy Jagiełło.

Członkowie Rady Osiedla „Centrum” znają dzisiejsze naj-
ważniejsze problemy i potrzeby tego osiedla, bo śledzą na 

bieżąco stan osiedlowych zasobów mieszkaniowych i te-
renów przyległych do budynków. Obecni są też na zebra-
niach osiedlowych. Do najważniejszych z nich zaliczają te-
mat odglonowywania elewacji budynków. Ciemnozielona 
narośl widoczna jest niestety na kilkunastu, jeśli nie wię-
cej budynkach zasobów SSM w całym mieście – w osiedlu 
„Centrum” np. przy ryszarda Gansińca i Hutniczej. Inny 
problem, na jaki wskazują to potrzeba „odświeżenia” czę-
ści osiedla „Centrum” przy ulicy Hutniczej. Nierozwiązana 
wciąż pozostaje kwestia odpadów cmentarnych, wyrzuca-
nych obok pojemników do segregacji, stojących przy ulicy 
Powstańców, szpecących osiedle, a bywa, że i utrudniają-
cych wyjazd samochodów z garaży.

Spółdzielnia przystąpiła do działania. Tegoroczne plany – 
mimo, że już IV kwartał – zakładają inwestycje między inny-
mi w poprawę wyglądu pierwszych elewacji pokrytych glo-
nami budynków przy ulicy ryszarda Gansińca i przebu-
dowę śmietnika przy ulicy Hutniczej 3-5. Problem/y, gdzie 
muszą dogadać się, co najmniej dwie strony jest rozwiązać 
chyba trudniej...

Czas pokaże, jakie sprawy uda się załatwić w najbliższej 
przyszłości, a na jakie przyjdzie jeszcze poczekać. A co 
jeszcze wyjdzie, bo wyjdzie...

Rafał Grzywocz, pes

bieżąco stan osiedlowych zasobów mieszkaniowych i te-

Cyferki a pod nimi kryją się...
Dzisiaj osiedle „Centrum” to:

- 43 budynki mieszkalne, 
- 56 klatek,

- 1523 mieszkania,
- blisko 3000 osób zamieszkałych,

- 9 lokali użytkowych,
- 196 garaży,

- 52 000 m2 terenów zielonych,
- 3 place zabaw,

- Kierownikiem ADM jest Wojciech Chlebek
- Przewodniczącym Rady Osiedla jest Andrzej Jagiełło

Grzał parowóz
Osiedle „Centrum” zapisało się onegdaj baaardzo nie-

konwencjonalnym rozwiązaniem w zaopatrzeniu domów 
w ciepło. Było to szeroko pozytywnie komentowane w ów-
czesnych mediach.

Jesienią 1967 roku, kiedy już zasiedlono budynki przy 
ówczesnej ulicy Hibnera – obecnie Jana Pawła II – i Dą-
browskiego okazało się, że mimo mocno zaawansowa-
nych prac, przytrafiła się awaria, i nie będzie możliwe do-
prowadzenie sieci ciepłowniczej na czas i zaopatrzenie 
mieszkań w ciepło, a już zaczynały się chłody. Wtedy to 
wyszukano gdzieś parowóz kolejki wąskotorowej, przy-
wieziono go i po pewnych przeróbkach przyłączono do in-
stalacji. Parowóz grzał, a ludzie nie narzekali, że w miesz-
kaniach zimno.

 Kolejowa to najstarsze miniosiedle SSM
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18 września br. ruszył sezon grzewczy

Przygotowane instalacje, sieci więc zagrzało
Ktoś by pomyślał: Co tam „centralne” latem. Gdzie tam zima! A to właśnie jeszcze przed nadejściem jesieni, 

administracje wszystkich osiedli, jak i dostawcy oraz wytwórcy energii cieplnej, dążyli do zrealizowania pla-
nów robót remontowo-konserwacyjnych sieci, instalacji centralnego ogrzewania. Praktycznie od zakończenia po-
przedniej zimy trzeba było również myśleć pod kątem już kolejnej, jeśli chodzi o stan budynków i ich otoczenie... 

Początek sezonu...
Chłodny, deszczowy w większo-

ści wrzesień sprawił, że rozruch cen-
tralnego ogrzewania nastąpił nieco 
wcześniej niż w ostatnich latach, bo 
18 września br. Czy były przy tym ja-
kieś problemy? Po rozmowach z kie-
rownikami administracji nasuwa się 
wniosek, że pierwsze dni po „pusz-
czeniu” przebiegały w zdecydowanej 

większości bez żadnych „cieplnych 
problemów”. Odnotowano pojedyncze 
przerwy w dostawie energii cieplnej 
do mieszkań, tak jak przy leśnej 7 
oraz w osiedlu „Młodych” lub kłopoty 
– co zawsze się przytrafia – z zapo-
wietrzonymi kaloryferami czy przecie-
kami z instalacji c.o. w mieszkaniach 
wynikającymi np. z zapomnienia o za-
mknięciu zaworów odpowietrzających.

Było lato, ale
Aby problemów z centralnym ogrze-

waniem jesienią i zimą było jak najmniej, 
na grubo przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego, administracje wszystkich 
osiedli SSM miały ułożone harmonogra-
my prac wraz z konkretnymi terminami, 
w których musiały się oczywiście zmie-
ścić. Był to jeden z priorytetów sierpnia 
i września, więc było co robić i czego do-
pilnować.  Od Grunwaldzkiej po Marii 
Skłodowskiej-Curie. Od emilii Plater 
po Kolejową. Na całą długość i szero-
kość miasta – jak daleko sięgają zasoby 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, poszczególne administracje musia-
ły przypilnować, by wszystko przez roz-
poczęciem sezonu grzewczego było do-
pięte na ostatni guzik.

Niekiedy jeden niedopatrzony szcze-
gół – jak dobrze wiadomo – potrafi do-
prowadzić do sytuacji, w której cały 
pion mieszkań nie ma ciepła, a cza-
sem nawet cały budynek...

Wykonano więc dokładne przeglądy 
instalacji c.o. oraz pomieszczeń, gdzie 
znajdują się węzły cieplne, zabezpie-
czano je możliwie skutecznie, porząd-
kowano. Dokonywano konserwacji za-

worów, zasuw, filtrów w węzłach i roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania. 
Niekiedy było zalecenie, spuszczenia, 
a następnie uzupełnienia zładów cen-
tralnego ogrzewania.

Na wielu adresach w ciągu roku zo-
stała uzupełniona izolacja w rozdzie-
laczach c.o. lub na rurach biegną-
cych w korytarzach piwnicznych, m.in. 
w budynkach przy:
- Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27, 31, 35, 

39, 43, 45,
- Walerego Wróblewskiego 69, 73,
- Alei Młodych.

Ważne zadania dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu na instala-
cjach i sieciach centralnego ogrzewa-
nia wykonywano zarówno w pomiesz-
czeniach, jak i na zewnątrz – w ziemi.

Do nich zaliczają się m. in.:
- wymiana poziomów centralnego 

ogrzewania w piwnicy:
- Walerego Wróblewskiego 43),

- montaż nowych zaworów 
w pomieszczeniach rozdzielaczy c.o.:
- Marii Skłodowskiej-Curie 19, 43, 51,

- zaworów różnicowych:
- M. Skłodowskiej-Curie 85, 89,
- podpionowych z c.w.u.

oraz cyrkulacji:
- Teatralna 1, 2, 3,
- Komuny Paryskiej 13,

- termostatów w rozdzielaczach
centralnego ogrzewania:

- M. Skłodowskiej-Curie 1, 17, 19, 
21, 39, 51, 53,

- Karola Szymanowskiego 4,
- Władysława reymonta 4, 10, 12, 

28, 32, 34, 36),

- wymiana odpowietrzników
w mieszkaniach na 10. piętrach:

- Walerego Wróblewskiego 2-4, 6-8,
- niepodległości 22-24, 26-28, 30-32),

- usunięcie awarii poprzez wymianę 
odcinka instalacji c.o.:

- pawilon handlowy przy W. Wróblew-
skiego 67),

- poziomu zewnętrznej sieci 
centralnego ogrzewania:

- Przyjaźni 26,
- wymiana odcinka sieci c.o.  

poprzez roboty ziemne:
- ks. Jana Kapicy 17,

- uszkodzonych zaworów
w piwnicach:

- Przyjaźni 34, 36,
- Pocztowa.

Przy remontach klatek schodowych 
montowane były nowe grzejniki na 
parterach, na przykład przy Poczto-
wej 14, 15, Przyjaźni 34, 36.

Uff... Jak na razie jeszcze cieszmy 
się jesienią póki czas, ale miejmy oczy 
szeroko otwarte na problemy, które 
można jeszcze teraz szybko i spraw-
nie wyeliminować. By później – za mie-
siąc, dwa jak przyjdą mrozy nie było 
niemiłych niespodzianek. rg

nowy odcinek sieci c.o. - ks. J. Kapicy 17 „Michałkowice”. remontowane klatki to często nowe 
grzejniki na parterach
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Sekcja strzelecka
Wtorki od 16.30 do 19.00

Dom Kultury „Chemik”, 
ul. niepodległości 51

informacja telefoniczna:
505 090 574

W Domu Kultury „Chemik” możliwości spędzania wolnego czasu jest... na kilkadziesiąt sposobów. Są propozycje dla 
wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Można tam między innymi nauczyć się tańczyć, śpiewać, strzelać, 

czy nawet grać w brydża. Swoje miejsce znaleźli tu seniorzy z klubu „Pogodna Jesień” i „Wesoła Jesień” (Klub 
„Centrum”), skaciorze, krótkofalowcy oraz kilka stowarzyszeń. Słowem: dla każdego coś miłego

Strzelanie w DK „Chemik”
W dobie popularnych „strzelanek” na PC, PlayStation każdy może za pomocą klawiatury, myszki czy pada 

postrzelać sobie w wirtualnym świecie i powiedzieć, że jest dobry. Czy „na żywo” też jest to tak banalne?
Sekcja strzelecka ligi Obrony Kraju w dK „Chemik” daje szansę indywidualnego sprawdzenia się i stwarza pod-
waliny pod zalążek nowej pasji.

Pierwszy strzelecki szlif
Jak wygląda broń z bliska, ile wa-

ży i jak ją należy trzymać? Na czym 
koncentrować się a jak „się wyłą-
czyć”? Jak strzelić, by nie przestrze-
lić? Na te pytania podczas zajęć 
stara się odpowiadać Józef dwor-
ski – instruktor Ligi Obrony Kra-

ju, opiekujący się sekcją strzelecką 
w DK „Chemik”, działającą w pod-
ziemiach tego ośrodka. Teoretycznie 
też, ale głównie praktycznie, czemu 
służą strzelnica zamknięta i wiatrów-
ki sportowe.

- Choć strzelanie kojarzy się poważ-
nie, my tutaj traktujemy je jako formę 
systematycznej zabawy. To taki pierw-
szy strzelecki szlif dla kogoś, kto chce 
rozwinąć swoją pasję w tym kierun-
ku lub po prostu poznać „jak to się je”. 
Być może ktoś myśli o tym, by w przy-
szłości zostać wojskowym, myśliwym, 
chciałby uprawiać biathlon to właśnie 
tutaj może zrobić pierwsze kroki – mó-
wi Józef Dworski.

Jak podkreśla instruktor, chociaż wy-
daje się to bardzo proste – wziąć broń 
i strzelić do tarczy – to nad koncentra-
cją, pozycją i celnością trzeba praco-
wać i włożyć sporo wysiłku:

- Strzelanie to jest psychika. Kluczem 
do poprawnie wykonanego strzału jest 
koncentracja, umiejętność wyłączenia 
się. To w strzelectwie jest 80% suk-
cesu. Stabilna, dobra pozycja strze-
lecka, regulacja oddechu i mierzenie 

w tarczę to nauka, nauka, nauka – tłu-
maczy.

Priorytet – dzieci i młodzież
Choć sekcja strzelecka Ligi Obrony 

Kraju działa w Siemianowicach Ślą-
skich kilkadziesiąt lat, i ma swoich 
stałych członków, to żeby strzelać, nie 
ma dzisiaj wymogu zrzeszenia się: - 

Wychodzimy z założenia, że kto bę-
dzie chciał, może wstąpić do naszej 
sekcji, ale nie jest to obowiązkiem. 
Naszym priorytetem jest zachęcenie 
przede wszystkim dzieci i młodzieży, 
by tutaj przyszli i nauczyli się czegoś 
nowego dla siebie. Nie chodzi o to, by 
zajrzeć jednorazowo i sobie do cze-
goś postrzelać, jak kiedyś bywało to 
nawet na siemianowickich odpustach, 
ale nauczyć się strzelectwa z wszyst-
kimi jego najważniejszymi elementa-
mi poprzez, w miarę możliwości oczy-

wiście, systematyczne uczęszczanie 
na zajęcia i ćwiczenia – mówi Dwor-
ski i dodaje na zachętę:

- Na dobrą sprawę w zasadzie wy-
starczą chęci i składka 5 złotych na 
zakup śrutu i tarcz treningowych. Nie-
wielkim wysiłkiem można fajnie zor-
ganizować dzieciom i młodzieży jed-

no popołudnie tygodniowo. Oczywi-
ście najważniejsza jest szkoła. Zaję-
cia strzeleckie będą wówczas miały 
sens, kiedy nie będą kolidować z na-
uką – przyznaje instruktor. Jak się 
okazuje, za strzelectwo nieraz biorą 
się też dziewczyny i radzą sobie nie 
gorzej niż chłopcy...

Jeśli ktoś „wkręci się” na tyle, że bę-
dzie osiągał dobre wyniki, to od cza-
su do czasu będzie mógł wziąć udział 
w zawodach strzeleckich, by spraw-
dzić nabyte umiejętności na bardziej 
profesjonalnych strzelnicach i już na 
otwartym terenie. 

Wymagania, kontakt
Dolną granicą wiekową, jaką trze-

ba spełnić, by móc skorzystać z za-
jęć strzeleckich w Domu Kultury „Che-
mik” (ul. niepodległości 51) to ukoń-
czony 10. rok życia. Samo strzelanie 
zawsze odbywa się pod okiem instruk-
tora z uprawnieniami we wtorkowe po-
południa od 16.30 do 19.00. Więcej 
informacji można uzyskać osobiście 
w trakcie zajęć lub pod numerem tele-
fonu – 505 090 574. 

Sekcja strzelecka Ligi Obrony Kra-
ju do Domu Kultury „Chemik” zawitała/
przeniosła się z inicjatywy Stanisława 
Kowarczyka – ówczesnego prezesa 
SSM, w zamyśle wzbogacenia progra-
mowych atrakcji i swoistego ożywienia 
życia kulturalnego tego ośrodka.

W Bytkowie działa już około 15 lat.
Rafał Grzywocz

Sekcja strzelecka w dK 
„Chemik” na przestrzeni lat 
zdobywała wyróżnienia na 
zawodach wojewódzkich 

i ogólnopolskichKapicy 17 Wystrzelić i trafić w dziesiątkę – to wyzwanie
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Pogoda stopowała prace
Tegoroczny wrzesień nie był zbyt przyjaznym miesiącem – jeśli chodzi o warunki atmosferyczne – do wykony-

wania zaplanowanych robót w terenie. niektóre roboty trzeba było odwlec na kolejne tygodnie, m.in. odglono-
wywanie niektórych elewacji, zabudowę stanowisk kontenerowych, malowanie znaków poziomych dla osób nie-
pełnosprawnych...

Osiedle „Węzłowiec”
I ruszyły zapowiadane roboty docie-

pleniowe na budynku przy ulicy Wale-
rego Wróblewskiego 26-32 – ostat-
niego! w dużej kolejce do termomo-
dernizacji w tym osiedlu. Przy okazji 
zdecydowano o rozebraniu nieczyn-
nego, długiego komina dawnej kotłow-

ni, „doklejonego” dotychczas do ściany 
szczytowej od strony klatki schodowej 
W. Wróblewskiego 32.

Tym samym aktualnie w „Węzłow-
cu” jednocześnie pracują dwie ekipy 
remontowe, zajmujące się docieple-
niami elewacji budynków. Od dobrych 
paru tygodni wyłaniają się stopniowo 
spod rusztowań wykonane fragmenty 
budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 3.

Coraz więcej miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych na osiedlowych par-
kingach zostaje dostosowana do za-
pisów rozporządzenia Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju o konieczności 
oznaczenia ich kolorem niebieskim 
z widocznym piktogramem. W tym 
osiedlu to już 2/3.

Warto również odnotować gruntownie 
wyremontowane dwie kolejne windy – 
w klatkach schodowych przy Władysła-
wa Jagiełły 13B i 35B oraz kontynu-
owane prace dekarskie (poza planem 
remontów) na dachu budynku położo-
nego przy ulicy Grunwaldzkiej 2C, d.

Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, 
akurat w tym osiedlu jest znaczny po-
stęp. Od dłuższego czasu administra-
cja zleca wymianę kolejnych opraw 
lamp parkowych. Ze 140 ogółem, do 
wykonania pozostało 17. We wrześniu 

nowe oprawy, dające lepsze światło 
pojawiły się w rejonie budynku przy 
ulicy Grunwaldzkiej 3 – od strony bal-
konów.

Z mniejszych zadań, aczkolwiek aku-
rat w tym przypadku dla użytkowników 
garaży istotnych, można wspomnieć 
o wykonaniu nowego odwodnienia li-

niowego, biegnącego wzdłuż ciągu ga-
rażowego przy ulicy Władysława Ło-
kietka 18. Ma ono sprawić, że zbiera-
jąca się przy nim po opadach deszczu 
woda, będzie spływać szybciej.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Po odbiorze technicznym są odmalo-

wane klatki schodowe przy ulicy Woj-
ciecha Korfantego 10A, B. Malowa-
nie na wszystkich piętrach było na 
końcu, wcześniej między innymi wyko-
nano korytka na kable multimedialne 
i naprawiono instalacje domofonowe.

Administracja zleciła też odświeże-
nie komór zsypowych po ich zamknię-
ciu w budynkach przy ulicy Okręż-
nej 3, 5, 7 oraz Wojciecha Korfan-
tego 10B, C. Doraźnie odświeżono 
też pomieszczenie, tym razem węzła 
cieplnego przy ulicy Hermana Wróbla 
3B, na co wskazano podczas jednego 
z osiedlowych przeglądów budynków.

Tymczasem rozpoczęły się prace re-
montowe ściany południowej balkonowej 
budynku przy ulicy Hermana Wróbla 2.

Do końca roku zostaną między in-
nymi wymienione okna w klatce scho-
dowej przy Hermana Wróbla 5A i B. 
Przyszłoroczne identyczne roboty 
podjęte przy ulicy Hermana Wróbla 
3-4 sprawią, że już wszystkie budynki 

osiedla „Tuwima” będą miały wymie-
nione okna w klatkach schodowych.

Osiedle „Chemik”
Ostatnie duże realizowane zadania 

w osiedlu „Chemik” to inwestycje ewi-
dentnie w aktywny wypoczynek. Po-
nad miesiąc temu wykonano siłow-
nię na wolnym powietrzu w rejonie bu-

dynków przy niepodległości 57, 64 
i szkoły (inwestycja miejska) – tak na 
marginesie, bardzo zresztą oblegana, 
trafiona.

Teraz – w wypoczynek bierny, ale 
co ważne, na wolnym powietrzu. Naj-
ważniejszym zadaniem, za które wzię-
to się na dobre we wrześniu to rewi-
talizacja terenu przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 39-41, przy Strefie 
Rozrywki „Renoma”, poprzez wykona-
nie niewielkiego skwerku wypoczyn-
kowego. Kiedy warunki atmosferycz-
ne były ku temu odpowiednie, frag-
ment dotychczasowego trawnika mię-
dzy budynkiem W. Wróblewskiego 39 
a „Renomą” utwardzono i wyłożono go 
ozdobną kostką brukową.

Przygotowano też miejsca siedzą-
ce, gdzie można będzie usiąść i od-
począć na wolnym powietrzu. Do wy-
konania pozostały właściwie tylko na-
sadzenia i odnowienie rozkopanego 
terenu wokół nowego skweru wypo-
czynkowego, by wiosną mogła się wo-
koło znów zazielenić trawa i pojawić 
kwiatki. W planach jest również zago-
spodarowanie terenu przed wejściem 
do „Renomy” w kierunku wolnostoją-
cego kiosku.

os. „Młodych”. Windy nie widać... 
ale będzie – Szarych Szeregów 4

os. „Michałkowice”. Okropną elewację w październiku przykryją 
rusztowania – W. Fojkisa 5

ciąg dalszy na str. 15



13MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2017

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

os. „Młodych”. inwestycja miejska dla gości SCK w tej okolicy mocno potrzebna – Teatralna

 os. „Chemik”. Klatki schodowe niepodległości 61B, C blisko remontu... a pozostałe tego budynku już po  
– tu: niepodległości 61d

os. „Chemik”. Skwer wypoczynkowy prawie skończony – W. Wróblewskiego 39/„renoma”

os. „Michałkowice”. Balkony na ukończeniu  
– Wyzwolenia 6B

os. „Węzłowiec”. na tzw. drugim etapie konserwatorzy 
AdM kontynuowali malowanie miejsc parkingowych 

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

os. „Bańgów”. Widać postępy w dociepleniach 
– M. Skłodowskiej-Curie 61-67

os. „Tuwima”. Przy Wojciecha Korfantego 10A, B 
malowano klatki schodowych

os. „Bańgów”. Kończy się malowanie osiedlowych 
stanowisk dla osób niepełnosprawnych 

– Marii Skłodowskiej-Curie 77-79

os. „Centrum”. Przeróbka sieci kanalizacyjno-deszczowej – Kolejowa 5

os. „Węzłowiec”. remontowano poszycie dachu przy 
Grunwaldzkiej 2C

os. „Młodych”. Konstrukcja dachu i... śmietnik gotowy 
– Boh. Westerplatte 12

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

Pogoda stopowała prace

os. „Młodych”. nowe okna w klatkach poprawiają 
wizerunek budynków – ZHP 5-6
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ciąg dalszy 
ze str. 12

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

Pogoda stopowała prace
Inne prace, jakie podjęto w ub.m. 

w osiedlu „Chemik” dotyczyły przede 
wszystkim robót instalacyjnych. Osie-
dlowi konserwatorzy według potrzeb 
chodzili od adresu do adresu i wykony-
wali kolejne odcinki pionów wodnych, 
na przykład w budynkach przy ulicach:

- Walerego Wróblewskiego 71,
- niepodległości 58d,
- Alfonsa Zgrzebnioka 51B. Z ko-

lei w pawilonie handlowym przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67 borykano się 
z niedrożną kanalizacją w jednym z lo-
kali użytkowych – administracja stale 
odbierała zgłoszenia o problemie. Tym 
zagadnieniem też konserwatorzy zaję-
li się w ostatnim miesiącu.

Najbliższe plany administracji za-
kładają wznowienie robót malarskich 
w budynku przy ulicy niepodległości 
61. Spośród 7 klatek do wykonania po-
zostały dwie – „B” i „C”. Na przełomie 
2016/2017 wyremontowano klatki dru-
giej części tego budynku, tzw. „łamań-
ca” – przy niepodległości 63. A to 
oznacza, że wkrótce będzie można od-
haczyć to malarskie zadanie na dobre.

Wrześniowe deszcze opóźniły po-
czątek robót przy realizacji nowego 
śmietnika w rejonie budynków przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 51-53. 
Mają one jednak ruszyć niebawem, 
jeszcze w październiku.

Osiedle „Bańgów”
Informacje z osiedla „Bańgów” w naj-

bliższych miesiącach nadal trzeba bę-
dzie rozpoczynać od postępów prac 
na docieplanych właśnie budynkach, 
wszak to największe i najważniejsze 
zarazem tegoroczne roboty w „Bańgo-
wie”. Dwa budynki są aktualnie pod-
dawane termomodernizacji. Chodzi 
o bloki przy Marii Skłodowskiej-Curie 
61-67 oraz 69A-75. Coraz więcej „sta-
rych” fragmentów elewacji znika pod 
rusztowaniami, by za jakiś czas zapre-
zentować się jak dopiero, co oddane 
do użytku. Ta część, tzw. drugiej nie-
ruchomości ładnieje w oczach, a i nie-
mniej ważny jest fakt, że w mieszka-
niach tychże budynków w najbliższą 
zimę wzrośnie komfort cieplny.

W osiedlu „Bańgów” niewiele już bra-
kuje do zakończenia akcji zapełniania 
kolorem niebieskim miejsc dla osób 
niepełnosprawnych na osiedlowych 
parkingach. W ostatnim czasie wyko-
nano takie miejsca między innymi przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 77-79.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują się 

też na bieżąco pionami i poziomami 
wodnymi w mieszkaniach. We wrze-
śniu zakończyli wymianę pionu przy 
ulicy Władysława reymonta 18, od-
cinka poziomu zimnej wody przy M. 
Skłodowskiej-Curie 39 i Wł. rey-
monta 40 oraz ciepłej wody i cyrku-
lacji przy M. Skłodowskiej-Curie 73.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” po odbiorze 

technicznym jest już nowy zabudo-
wany śmietnik przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte 12. Mieszkańcy z kla-
tek schodowych 8, 10, 12 w pełni już 
z niego korzystają. W planach ADM 
osiedla jest wykonanie kolejnego za-
mykanego śmietnika na klucz – z dru-
giej strony tego wieloklatkowego bu-
dynku, położonego przy jednej z głów-
nych ulic miasta.

Okna. We wrześniu jedno z prio-
rytetowych zadań dotyczyło wymia-
ny okien w niektórych budynkach. No-
we okna pojawiły się na poziomach 
„0” klatek schodowych przy ulicy nie-
podległości 30-32. Trwa też wymiana 
okien w klatkach schodowych oraz we 
wnękach zsypowych przy ZHP 5 i 6.

Ważnym zadaniem jest realizacja 
planu wymiany dźwigów osobowych. 
W ostatnich miesiącach takie prace 
podjęto przy dwóch adresach, a ostat-
nio doszedł kolejny – przy ulicy Sza-
rych Szeregów 4. Z zewnątrz od stro-
ny drzwi do wind poszczególnych pię-
ter prac nie widać, lecz te prowadzo-
ne są na pełnych obrotach, o czym 
mieszkańcy przekonają się pewnie 
niebawem.

Wznowione zostają prace na balko-
nach przy ulicy Bohaterów Wester-
platte 4-12. Zgodnie z zapowiedzia-
mi i przy sprzyjających warunkach po-
godowych, remont balkonów rusza na 
segmencie klatki schodowej „8”.

Warto jeszcze wspomnieć o jednej 
inwestycji ze środków finansowych 
Urzędu Miasta. We wrześniu, na tyłach 
Siemianowickiego Centrum Kultury, od 
strony budynku przy ulicy Teatral-
nej, na części dotychczasowego traw-
nika wykonano parking dla gości. To 
powinno w pewien sposób zminima-
lizować problem braku miejsc posto-
jowych w tej części osiedla „Młodych” 
oraz części sąsiadującego „Chemika” 
– przy niepodległości 58 i W. Wró-
blewskiego 39-41, zwłaszcza w dni, 
kiedy odbywają się w SCK imprezy. 
Lata sygnalizowania problemu, starań 

Spółdzielni, Rad obydwu osiedli, rad-
nych – w końcu przyszła pora na roz-
wiązanie.

Osiedle „Michałkowice”
We wrześniu miały ruszyć prace przy 

odglonowywaniu kolejnych budynków 
osiedla „Robotniczego” – przy ulicy Wa-
lentego Fojkisa 5 oraz Marii dąbrow-
skiej 1. Roboty te ze względu na nie-
sprzyjające warunki atmosferyczne zo-
stały przesunięte nieco w czasie. Praw-
dopodobnie ruszą w tym miesiącu.

Na finiszu są za to prace związa-
ne z remontem balkonów oraz elewa-
cji balkonowej przy ulicy Wyzwolenia 
6B. W tej chwili robotnicy zajmują się 
obróbką blacharską.

Osiedlowi konserwatorzy na bieżą-
co realizowali zlecenia dotyczące awarii 
i drobnych napraw w budynkach osiedla.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” przy ulicy Kole-

jowej we wrześniu rozpoczęły się pra-
ce w piwnicach i na zewnątrz budyn-
ków związane z przeróbką sieci kana-
lizacyjno-deszczowej. Udrożnienia wy-
magały/ją sieci przy ulicy Kolejowej 
5 – teraz wykonywane oraz pod „trój-
ką” – te ruszą w październiku. Na po-
trzeby doprowadzenia nowych rur od 
piwnicy do studzienki zaszła potrzeba 
wykonania przekopu przez chodnik, 
ale po ostatecznym zakończeniu robót 
wszystko wróci do stanu jak trzeba.

Osiedlowi konserwatorzy większość 
czasu pracy poświęcili wymianie in-
stalacji w budynkach. W ostatnich ty-
godniach wymienili m. in. pion wodny 
przy ryszarda Gansińca 9, 10, Po-
wstańców 54A oraz poziom - przy ul. 
Jana Pawła ii 21.

W międzyczasie odremontowano 
również schody do klatki schodowej 
przy ulicy Hutniczej 3.

W planach administracji widnieje 
jeszcze kilka pozycji, które ze wzglę-
du na warunki atmosferyczne mają 
lekki poślizg. Chodzi o dalszy ciąg ro-
bót na balkonach niektórych budyn-
ków położonych przy ulicy ryszar-
da Gansińca, czy wykonanie nowe-
go śmietnika dla użytkowników z bu-
dynków przy Hutniczej 3-5. Ściany 
dotychczasowego śmietnika zostaną 
zburzone, a w ich miejsce pojawi się 
stanowisko kontenerowe z furtką – 
podobne do tych, jakie wykonuje się 
systematycznie w innych częściach 
osiedla „Centrum”, jak i w całej Spół-
dzielni. rg
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ciąg dalszy na str. 21

rozwiązania zagadek logicznych: 
Zakupy

Litery (cyfry) takie do umocowywania na drzwiach 
wejściowych.

Trzy jajka
W zależności od odpowiedzi: 
Jeśli „Nie” – surowe jest jajko nr 3.
Jeśli „Tak” – surowe jest jajko nr 2.

Ostatnie uderzenie zegara
11 sekund po dwunastej.

Dzień pierwszy 
– pogodowa klęska

Choć wieczorny występ nicoli Palla-
diniego – artysty włoskiego, mieszka-
jącego w Polsce i wykonującego naj-
większe przeboje rodem z Italii zapo-
wiadał się smakowicie, organizatorzy 
wydarzenia już wcześniej wie-
dzieli, że mogą pojawić się 
organizacyjne „schody”, ma-
jąc podgląd pod aktualizowa-
ną co pewien czas prognozę 
pogody. A ta nie wróżyła z go-
dziny na godzinę nic dobrego. 
Przygotowano wprawdzie od-
powiednio estradę, na Rynku 
Bytkowskim rozstawiono ław-
ki, ale na bardziej diametral-
ne zmiany było już za późno. 
Jednocześnie liczono na łut 
szczęścia, że ulewa, jaka mia-
ła nadejść, przejdzie bokiem...

... Ta bokiem jednak nie 
przeszła. I rzeczywiście, o ile 
udało się przeprowadzić póź-
nym popołudniem kilka sym-
patycznych zabaw dla dzie-
ci, zaśpiewało kilkoro dziecia-
ków, to na występie gwiazdy 
wieczoru zebrały się ciemne 
chmury, z których padał z mi-
nuty na minutę coraz inten-
sywniejszy deszcz. Zebrana 
w ten czas na Rynku publicz-
ność miała wprawdzie para-
sole, lecz deszcz padał na ty-
le mocno, że, raz, dwa schro-
nienia szukano pod parasolami lokali 
gastronomicznych położonych wokoło, 
albo po prostu (niestety dla bawiących 
się i całego Święta) – w domu.

Sam występ Nicoli Palladiniego był 
właściwie spektaklem muzycznym, 
opowiadającym barwnie historię wło-
skiej piosenki. Znane utwory według 
własnej autorskiej interpretacji artysta 
przeplatał opowiastkami, anegdotami, 
jakie wiążą się z ich powstaniem, popu-
larnością. A wszystko to pod delikatnie 
brzmiącą nazwą „Ciao, ciao bambina”.

Niestety podróż przez historię wło-
skiej piosenki trzeba było przerwać 
w połowie, bo deszcz zaczynał utrud-
niać pracę obsłudze technicznej, 
a sprzęt zaczął odmawiać posłuszeń-
stwa. Do tego słychać było pierwsze 
burzowe pomrukiwania. 

Tym samym pierwszy raz w kilkuna-
stoletniej historii Święta Bytkowa, orga-
nizatorzy zmuszeni byli przerwać przed-
wcześnie koncert. Jak mówił w kulu-
arach Nicola Palladini: Tak deszczo-
wego występu jeszcze w swojej karie-
rze dotychczas nie przeżył. Tym samym 
więc jest pretekst, aby być może artystę 
do Siemianowic Śląskich sprowadzić raz 
jeszcze, by te nie kojarzyły mu się tylko 
i wyłącznie z hektolitrami wody z nieba 
i z pustymi przed estradą ławeczkami. 
To takie przecież niewłoskie...

Dzień drugi – udany
Zapowiadało się chłodno, ale bez 

znacznych opadów z nieba. Można by-
ło domniemywać, że publiczność nie 
będzie tak liczna, jak bywało to za-
zwyczaj w poprzednich latach, ale za 
to być pewnym, że zaproszeni artyści 
muzyczni i kabaretowi na pewno arty-
stycznie nie zawiodą.

estrada dla dzieci, młodzieży 
 i nie tylko

Jak zwykle ma to miejsce, tak i tym 
razem pierwsze muzyczne akcenty 
Święta Bytkowa - głównego dnia im-
prezy należały do dzieci i młodzieży. 
Zaprezentowali się podopieczni sekcji 
artystycznej Siemianowickiego Cen-

trum Kultury, Młodzieżowe-
go Domu Kultury im. Henry-
ka Jordana, II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana Ma-
tejki i Zespołu Szkół Sporto-
wych. Wśród nich między in-
nymi: Zuzanna Wantuch, 
laura Kamela, natalia Kul-
ka, Julia Kurczyńska, Ju-
dyta Czernik, Jagoda Ole-
jok, roksana Kontny, Julia 
Kuśpik, ula Kozielska, Ola 
Wieczorek.

- Podobały mi się występy 
dzieciaków, które przyniosły 
z sobą jakieś rekwizyty: pie-
ski, kotki itp. Ogólnie na pew-
no rodzice mają radość, że 
ich dzieci mogą się gdzieś 
pokazać. Robią to co lubią, 
a może ktoś się akurat wybi-
je wyżej niż estrady siemiano-
wickie – mówił Andrzej Opal-
ski, jeden z widzów obserwu-
jących estradowe poczynania 
najmłodszych.

Dobrze na estradzie radzili 
sobie też artyści – podopiecz-
ni „Imperium Słońca”. Za-
wsze, gdy mają okazję śpie-

wać dla bytkowskiej publiczności, wy-
stępują w żółtych koszulkach, nieod-
łącznie z pozytywnym przekazem.

Zabawy dla najmłodszych, 
podbijanie piłki

W przerwach od śpiewania był czas, 
by prowadzący imprezę danuta Bia-
łas i Krystian Stasiczek brali dzieci 
w obroty do zabawy – to już pod es-
tradą. Najmłodsi jak już decydowali się 
zabawić, to na całego, za co później 
otrzymywali upominki. Niekiedy uda-

XiV Święto Bytkowa

Muzycznie dobrze, 
pogodowo w kratkę

W tym roku organizatorzy, mając na uwadze Jubileusz 60-lecia SSM, 
zdecydowali, że Święto Bytkowa rozłożone zostanie na dwa dni 

– 1-2 września br. Pech chciał, że pogoda pokrzyżowała część planów. na-
tomiast to, co się odbyło na estradzie, w pełni mogło zadowolić zgroma-
dzoną w ten czas bytkowską publiczność...

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Kapituła i Zarząd Stowarzyszenia uchwałą  
z dnia 4 sierpnia 2017 roku postanowiły przyznać  

dla Szanownego Pana

Piotra  KOMRAUSA


LAUR BYTKOWA
w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju  gospodarki i samorządu miasta, 
które służą wszystkim mieszkańcom. 15 lat pracy poświęcił KWK 
Siemianowice, od pracownika fizycznego, dochodząc do stanowiska w dozorze 
górniczym. Założycie l obecnej SM „Michał”. Radny 4 kadencji Rady Miasta, 
przewodniczył wielu komisjom i był wiceprzewodniczącym,  skutecznie 
działał również w Zarządzie  Miasta. Założyciel w 1993 r. pierwszego, 
prywatnego Inkubatora Przedsiębiorczości, dzisiaj prestiżowej spółki 
„EFEKT”, tam wykazał skuteczność ekonomiczną, dbałość o pracowników 
i społeczną odpowiedzialność. Pierwszy prezes Wodociągów Siemianowickich 
AQUA  SPRINT, dzisiaj ta spółka warta jest ok. 100 mln zł i jest jedną 
z najnowocześniejszych w Europie, rocznie przekazuje miastu ok. 2 mln.
zł dochodów z tyt. podatków. Ma spory dorobek naukowy: studia MBA, 
jest doktorantem studiów o zarządzaniu, autorem publikacji i wystąpień na 
konferencjach naukowych. Wchodzi w skład Rady Biznesu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Jest przykładem, może nawet  wzorem dla 
młodych, dopiero wstępujących na ścieżkę kariery zawodowej i naukowej.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie
 Prezes  Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 2 września 2017 roku
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Siemianowice Śląskie, 
ul. niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego 

WiĘCeJ inFOrMACJi nA nASZeJ STrOnie: WWW.HMKOSMAlA.Pl

s-
69

4/
12

-1
5

„MS” CZeKA nA TWOJĄ reKlAMĘ
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

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

ul. Niepodległości 25, 41-106 Siemianowice Śl.

w ofercie także:
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Muzycznie dobrze, pogodowo w kratkę
Czytaj str. 16
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nicola Palladini

Bernadeta Kowalska namawiała do wspólnej zabawy  
– dzieci skorzystały błyskawicznie

Piotr Komraus z laurem Bytkowa

Moherowe Berety

„disco Polo relax”
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darmowe treningi piłkarskie

Krzynówek będzie gościem treningów!
17 października br. kolejna grupa dzieci ćwiczących w ramach organizowanych przez Siemianowicką Spół-

dzielnię Mieszkaniową treningów otrzyma komplety strojów piłkarskich. Gościem specjalnym wydarzenia 
będzie Jacek Krzynówek – były wielokrotny reprezentant kraju.

Podsumowanie sezonu letniego
Małymi kroczkami zbliżamy się do zakończenia sezonu 

letniego piłkarskich treningów dla dzieci. Na podsumowanie 
i zapowiedź sezonu halowego z udziałem opiekunów i ich 
pociech przyjdzie pora podczas spotkania w Domu Kultu-
ry „Chemik” (17 października, g. 17.00). - Będziemy podsu-
mowywać ostatnie miesiące i zapoznamy uczestników z or-
ganizacją zajęć piłkarskich, jakie będą odbywać się póź-
ną jesienią i zimą w czterech halach siemianowickich szkół. 
Chcemy też przy udziale Zarządu SSM oraz sponsorów 
w pewnym sensie nagrodzić kolejną grupę dzieciaków, sta-
le, regularnie biorących udział w zajęciach, dając im profe-
sjonalne stroje piłkarskie. To, myślę, forma mobilizacji dla 
nich do dalszej aktywności fizycznej. W tej chwili wraz z tre-
nerem Robertem Razakowskim kończymy zbierać miary 
dzieci. Wszystko idzie w dobrym kierunku – relacjonuje tre-
ner dariusz rzeźniczek.

Stroje piłkarskie, w tym eleganckie błękitno-granatowe ko-
szulki z logiem SSM i sponsorów zostaną rozdane po raz 
czwarty, w trwających piąty sezon zajęciach dla dzieci na 
boiskach wielofunkcyjnych (latem) i halach siemianowic-
kich szkół (zimą).

Podczas corocznych podsumowań w Domu Kultury „Che-
mik” gościli już byli piłkarze – najpierw Jan Benigier, były pił-
karz Ruchu Chorzów, wicemistrz olimpijski z Montrealu 1976, 
drużyny prowadzonej pod wodzą Kazimierza Górskiego. Ja-
ko następny pojawił się dariusz Gęsior – kolejny były piłkarz 

Ruchu Chorzów, wicemistrz olimpijski z Barcelony 1992, dru-
żyny Janusza Wójcika. W tym roku gościem specjalnym ma 
być Jacek Krzynówek – do niedawna jeszcze silny punkt pił-
karskiej kadry, przed „boomem lewandowskiego”, członek 
„Klubu Wybitnego Reprezentanta”, 96-krotny reprezentant 
Polski. Podczas spotkania będzie czas na rozmowę.

Wrzesień w kratkę, brzydki, ale...
Jak się okazało, ostatnie deszczowe tygodnie nie prze-

szkodziły w organizowaniu powoli zmierzających ku końco-
wi letnich treningów na wolnym powietrzu w tym roku. Ku 
zaskoczeniu trenerów, nawet w deszczu zazwyczaj poja-
wiała się grupka chłopców chętna, aby wziął udział w zaję-
ciach. Rodzice pod parasolami, a dzieci w grubych bluzach, 
kurtkach, ale za piłką...

Po jednym z pogodnych michałkowickich treningów zapy-
taliśmy kilku chłopców o wrażenia:

- Najlepszy zawsze dla mnie jest mecz. Ćwiczenia tym ra-
zem były łatwe. Chciałbym nauczyć się przewrotki. Umiem 
ją, ale jeszcze niedokładnie. Chcę też sprawdzić, jak robi 
się „sztuczkę dookoła świata”. Chodzę na treningi miesiąc 
i mi się podoba – mówi 8-letni Kuba Kosiński.

Pół roku na zajęcia uczęszcza z kolei 8-letni Jakub Ślę-
zak. Dostrzega już pierwsze postępy, bo, jak mówi, jest lep-
szy w strzałach, podaniach w różnych kierunkach.

Z darmowych treningów cieszy się też 9-letni Jere-
miasz Zyzak: - Fajnie, że w ogóle są. Kiedyś widziałem, 

ciąg dalszy na str. 22
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wało się zachęcić do harców i starszą 
publiczność...

Równolegle z wydarzeniami na es-
tradzie i pod nią trwał konkurs podbi-
jania piłki. Kto z dzieciaków czy mło-

dzieży chciał się w tym sprawdzić, 
mógł tu bez problemu. Najwięcej pod-
bić, jak się później okazało, zrobił Ma-
ciek Szukała, za co otrzymał piłkar-
ską koszulkę.

laur Bytkowa
Stałym, i to nieodłącznym elemen-

tem każdego Święta jest wręczenie 
statuetki zasłużonym osobom dla Byt-
kowa, miasta i regionu. Do szerokie-
go już grona wyróżnionych Laurem 
Bytkowa, decyzją Kapituły, dołączył 
w tym roku Piotr Komraus – sie-
mianowicki przedsiębiorca, prezes Za-
rządu Wodociągów Siemianowickich 
Aqua-Sprint. Laudację wygłosił An-
drzej Gościniak – przewodniczący 
Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa, 
i mówił m.in.: ...w uznaniu wybitnych 
zasług dla rozwoju gospodarki i samo-
rządu miasta, które służą wszystkim 
mieszkańcom. 15 lat pracy poświę-
cił KWK Siemianowice, od pracow-
nika fizycznego, dochodząc do sta-
nowiska w dozorze górniczym. Zało-
życiel obecnej SM „Michał”. Radny 
4 kadencji Rady Miasta, przewodni-
czył wielu komisjom i był wiceprzewod-
niczącym, skutecznie działał również 
w Zarządzie Miasta. Założyciel w 1993 
r. pierwszego, prywatnego Inkubato-
ra Przedsiębiorczości, dzisiaj prestiżo-
wej spółki „EFEKT”, tam wykazał sku-
teczność ekonomiczną, dbałość o pra-
cowników i społeczną odpowiedzial-
ność. Pierwszy prezes Wodociągów 
Siemianowickich AQUA SPRINT, dzi-
siaj ta spółka warta jest ok. 100 mln 
zł i jest jedną z najnowocześniejszych 
w Europie, rocznie przekazuje mia-
stu ok. 2 miliony zł dochodów z tytułu 
podatków. Ma spory dorobek nauko-
wy: studia MBA, jest doktorantem stu-
diów o zarządzaniu, autorem publikacji 
i wystąpień na konferencjach nauko-
wych. Wchodzi w skład Rady Biznesu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie. Jest przykładem, może nawet 
wzorem dla młodych, dopiero wstępu-
jących na ścieżkę kariery zawodowej 
i naukowej. Laur wręczyli Andrzej Go-

ściniak i Adam Skowronek – sekre-
tarz miasta.

Na estradzie Piotr Komraus, wyraź-
nie przejęty mówił, że jest wzruszony, 
iż dołącza do tak zacnego grona lau-
reatów i z faktu docenienia go w rodzi-

mym mieście. Dodał też, że zapewne 
nie byłoby tego wyróżnienia bez pracy 
szerszego grona osób.

Gwiazdy wieczoru
Po oficjalnej części znów przyszedł 

czas na rozrywkę. Przy zapełnionych 
niemal wszystkich ławkach bawiła 
z estrady najpierw Bernadeta Kowal-
ska z zespołem – gwiazda śląskiej 
estrady. Jej łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów z publicznością przełożyła 
się na to, iż mimo chłodnego wieczoru, 
atmosfera na widowni była przyjem-
na, ciepła – jak należy. Występ podo-
bał się Krystynie Wolny – mieszkan-
ce Bytkowa, która zachwalała, że Ko-
walska jest taką artystką, którą chce 
się słuchać i jeśli coś mówi, bierze się 
to za dobre słowo.

Po niej bytkowską estradę przejęły 
„Moherowe Berety”. Cztery panie z ka-
baretu narobiły tyle szumu, że niektóre 
skecze pewnie wspominane są w nie-
jednym domu do teraz. Był to bardzo 
pozytywny występ.

W czasie, kiedy disco polo w Polsce 
przeżywa drugą młodość, organizato-
rzy zaryzykowali i zdecydowali się za-
prosić na zakończenie imprezy zespół, 
który wykonuje właśnie największe di-
sco-polowe hity – „Disco Polo Relax”. 
Przy tej muzyce bawiono się już do sa-
mego końca...

Oby w przyszłym roku pogoda była 
lepsza, bo XV Święto Bytkowa, jak na 
jubileusz przystało, będzie wydarze-
niem w mieście godnym uwagi... Szko-
da byłoby nie skorzystać.

Wykulali puchary
Zanim na estradzie zaczęli się poja-

wiać pierwsi (najmłodsi) artyści, jubi-
leuszowo, już po raz piąty na niewiel-
kim boisku obok Rynku Bytkowskiego 
rozegrano Turniej Boule im. Jerzego 
dingesa. Zawody rekreacyjne w rzu-
caniu kulami do tzw. „świnki” tradycyj-
nie podzielono na dwie kategorie: dzie-
ci i dorosłych. Emocji nie brakowało, 
bo frekwencja tym razem, mimo prze-
ciętnej pogody, nadzwyczaj dopisała 
– w sumie 25 uczestników. O pucha-

ry więc było trudniej. Ostatecznie, czo-
łówka wyglądała w ten sposób:

Dzieci:
1) Paweł iwan,
2) Szymon Adamczyk
3) Maciek Adamski

Dorośli:
1) Mirosław Adamczyk
2) Gabriel Morawski
3) Jerzy Pasternak

Podczas późnopopołudniowej mi-
ni uroczystości wręczenia pucharów 
wspomniano między innymi o zmarłym 
w tym roku ryszardzie Adamczyku 
członku Rady Osiedla „Chemik”, któ-
ry przez kilka ostatnich lat współor-
ganizował wszystkie boulowskie tur-
nieje w Bytkowie. Dziś w boule bawią 
się jego syn i wnuk. Turniej skomen-
towała też ewa dinges – organiza-
torka: - Ja kontynuuję tylko to, co mój 
mąż stworzył w Bytkowie, o co sta-
rał się latami, by się tu przyjęło. Fre-
kwencja pokazała, że boule się spodo-
bały. Martwi z kolei, że w tym roku po-
jawiły się dewastacje boiska. Mimo to 
będziemy ciągnęli dalej, bo jest to faj-
ne sportowe urozmaicenie na wolnym 
powietrzu. Jedna z ostatnich okazji, by 
wziąć udział w tym roku w turnieju bę-
dzie w sobotę, 23 września br. – mówi-
ła z satysfakcją.

impreza miała wsparcie
Organizatorami imprezy były: Sie-

mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, Urząd Miasta Siemianowice Ślą-
skie, Stowarzyszenie Przyjaciół Bytko-
wa, Stowarzyszenie „Nasz Dom”, 

a sponsorami: Tauron Ciepło, Zakład 
Ogólnobudowlany Tomasz Janoszka, 
Zakład Usługowo-Handlowy „Wimar”, 
Zakład Usług Technicznych „Interham-
mer-Gaz”, Zakład Konserwacji i Rekul-
tywacji Zieleni „Arcon”, Zakład Remon-
towo-Budowlany „MJ” Małgorzata Ju-
ranek, „Maxi-Tech”, „Sukces”, spółka 
LMML”, Zakład Instalacyjno-Budow-
lany „Ren-Bud” s.c., Firma Handlo-
wo-Usługowa „Skan”, Zakład Usług 
Technicznych Mirosław Witek, „Elek-
tro-Dźwig” Rafał Niegot, TelePizza, 
Hotel Diament Vacanza, Restauracja 
„Gardena”, Wodociągi Siemianowickie 
„Aqua Sprint”, Pub „Studio 4”. `rg

ciąg dalszy ze str. 16

XiV Święto Bytkowa

Muzycznie dobrze, 
pogodowo w kratkę
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Jubileusz SSM w plenerze

Bieg, turniej, strzelanie
60-lecie Spółdzielni świętowano przez ostatnich kilka miesięcy na wolnym powietrzu. We wrześniu 

miały miejsce kolejne wydarzenia sportowe, wpisujące się w Jubileusz – bieg rekreacyjny, 
turniej międzyosiedlowy oraz zawody strzeleckie.

Za przygotowanie imprez odpowie-
dzialne były administracje i Rady Osie-
dlowe. Nawiązywano współpracę mię-
dzy innymi: z Domem Kultury „Chemik”, 
Urzędem Miasta, MOSiR-em, czy sie-
mianowicką Ligą Obrony Kraju. Niektó-
re plany trzeba było weryfikować, w za-
leżności od warunków pogodowych...

Bieg rekreacyjny/nordic walking
Była to jedna z ciekawszych imprez 

plenerowych, wpisujących się w jubi-
leusz. 9 września br. dopisała, i po-
goda, i uczestnicy, bowiem na starcie 
w Parku Pszczelnik zgłosiło się blisko 
150 osób w różnym wieku – miesz-
kańców Siemianowic Śląskich, Kato-
wic, Chorzowa, Piekar Śląskich, Cze-
ladzi i Mikołowa – patrz zdjęcia 1, 2, 
3, str. 23. Byli to biegacze i biegaczki 
– amatorzy, ludzie preferujący zdrowy 
tryb życia, jak i zrzeszeni w lokalnych 
klubach. Część uczestników stanęła 
na starcie z kijkami do chodu techniką 
nordic walking.

Wystrzałem z pistoletu sygnał do 
startu dała Jolanta Sobek – zastęp-
ca prezesa SSM ds. członkowsko-
-mieszkaniowych. Malowniczą, około 
5,5 km trasę: Park Pszczelnik - Pole 
Golfowe - Bażantarnia - Staw Rzęsa 

- Park Pszczelnik zawodnicy pokony-
wali w różnym tempie. Ideą była pro-
mocja zdrowego trybu życia, a nie uzy-
skany wynik. To potwierdza Jerzy Ko-
szorek – jeden z uczestników, czło-
nek Rady Osiedla „Centrum”: - W ta-
kich zawodach wiek nie gra roli. Nie 
chodzi o to, żeby zająć jakieś wysokie 
miejsce. To bieg dla zdrowotności. Po-
biegnąć, albo przejść się, towarzysko 
spędzić czas. Chętnie wziąłem w nim 
udział. Mamy w naszym mieście dobre 
tereny na taką aktywność, więc można 
korzystać – komentował.

Po pokonaniu wytyczonej trasy, na 
mecie w „Pszczelniku”, każdy z uczest-
ników otrzymał upominki. Pierwszych 
100 osób elektronicznie zarejestrowa-
nych do biegu odebrało okolicznościo-
we medale z okazji jubileuszu 60-lecia 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Dodatkowe upominki otrzymali 
też najmłodsi (Antonina Toma, lena 
Warwas) i najstarsi (Kazimierz Łopat-
ka, Wanda Trybek) uczestnicy biegu.

Bieg odbył się pod Patronatem Pre-
zydenta Miasta. Wsparcia finansowe-
go udzieliła firma UPC. 

Przy okazji, o istnieniu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i o tym, 

że ma „jakiś” jubileusz, dowiedzieli się 
też mieszkańcy miast ościennych i nie 
tylko... 

Zawody strzeleckie
Kolejna sobota września, wpisująca 

się w obchody jubileuszowe SSM by-
ła dedykowana działaczom społecz-
nym Rad Osiedli oraz pracownikom 
administracji SSM. Przygotowaniem 
zawodów strzeleckich zajęła się Ra-
da Osiedla i administracja „Centrum” 
przy współpracy z siemianowicką Li-
gą Obrony Kraju. Kontynuując tym sa-
mym oryginalny pomysł ryszarda Ku-
nickiego – wieloletniego przewodni-
czącego Rady Osiedla „Centrum” na 
integrację siemianowickich działaczy 
społecznych. 

Chłodna, deszczowa pogoda zwery-
fikowała jednak plany organizatorów. 
Zamiast drużynowej międzyosiedlowej 
rywalizacji w pozycji leżącej lub klę-
czącej (7 osiedli – 7 drużyn) na Strzel-
nicy Myśliwskiej i Sportowej w Siemia-
nowicach Śląskich zorganizowano za-
wody indywidualne w kategorii kobiet 
i mężczyzn w pozycji stojącej.

Wśród około 40 uczestników, któ-
rzy niejednokrotnie broń wiatrówkową 

że gra starsza grupa, mama dowiedziała się czy mogę też 
chodzić, na którą godzinę trzeba przychodzić, więc cho-
dzę, kiedy tylko mam wol-
ny czas.

Na zajęciach zaczął poja-
wiać się regularnie dawid 
dors: - Najfajniejsze jest 
to, że gramy mecze. Tro-
chę ciężko jest, kiedy gra 
się z większymi kolegami, 
ale jakoś idzie się przyzwy-
czaić. Tym razem najlepiej 
wychodziły mi karne - zre-
lacjonował chłopak.

uciekną pod dach
Jeszcze przez cały paź-

dziernik zajęcia piłkarskie 
prowadzone będą na czte-
rech boiskach wielofunk-
cyjnych. Od poniedziałku, 6 listopada br. wszystko prze-
nosi się pod dach...

Według wstępnych ustaleń treningi odbywać się będą w: 

- poniedziałki – w Zespole Szkół Sportowych (Byt-
ków),

- wtorki – w Zespo-
le Szkół integracyjnych 
(os. Tuwima),

- środy – w Zespole 
Szkół nr 1 („Bańgów”),

- czwartki – w Zespo-
le Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych 
(„Michałkowice”).

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisy-

wać dzieci na treningi. Nie 
kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dziec-
kiem na jedne z zajęć i wy-
pisać odpowiednią dekla-
rację, jaką mają przy so-

bie trenerzy. Należy pamiętać jednak o sztywno ustalonym 
przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują dwie grupy - 7-9 
i 10-12 lat). Rafał Grzywocz

darmowe treningi piłkarskie

Krzynówek będzie gościem treningów!

le Szkół integracyjnych 
(os. Tuwima),

Szkół nr 1 („Bańgów”),

le Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych 
(„Michałkowice”).

wać dzieci na treningi. Nie 
kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dziec-
kiem na jedne z zajęć i wy-
pisać odpowiednią dekla-
rację, jaką mają przy so-

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:

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

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

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

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

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

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 25
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Piknik w „Bańgowie” odwołany
To, czego organizatorzy imprezy obawiali się najbardziej, niestety, ziściło się. Tegoroczny piknik w „Bań-

gowie” po raz pierwszy w historii został odwołany. Powód? deszcz, zimno, deszcz...
Impreza plenerowa miała odbyć się 

w sobotę, 23 września br. Fatalna po-
goda w tygodniu poprzedzającym i pro-
gnozy meteorologów zmusiły organiza-
torów – Radę Osiedla oraz administra-
cję, do podjęcia twardej, acz przykrej 
decyzji, o odwołaniu wydarzenia. My 
zaś sięgając pamięcią wstecz przypo-
minamy sobie, że był w Bańgowie już 
raz festyn, który przerwano, gdyż roz-
pętała się potężna ulewa. Tego jednak, 
by zabawę odwołać nie odnotowano 
jeszcze w 60-letniej historii SSM.

Piknik miał być złożony z dwóch atrak-
cyjnych części: sportowej i artystycznej 
i jak to na Bańgowie z obowiązkowym 
ogniska... niestety. Jak zapowiada jed-
nak danuta Morawiec – kierowniczka 
ADM: ...niewykluczone, że jeszcze tej 
jesieni uda się przeprowadzić przynaj-
mniej zawody sportowe. Wszystko zale-
ży od warunków atmosferycznych. Pu-
chary, nagrody są przygotowane a or-
ganizatorzy gotowi do działania.

O tym, co dalej... administracja osie-
dla „Bańgów” poinformuje w ogłosze-
niach na tablicach ogłoszeń. rg

Zamiast gorącego ogniska, zimny deszcz...
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mieli okazję trzymać w rękach po raz 
pierwszy w swoim życiu, najlepsi oka-
zali się:

W rywalizacji kobiet:
- I miejsce – Beata Bernacikowska, 

RO „Tuwima”,

- II miejsce – dorota Łącka, admini-
stracja os. „Tuwima”,

- III miejsce – Joanna Baranowicz-
-Pluskwik, RO os. „Centrum”.

W rywalizacji mężczyzn:
- I miejsce – Marek redlicki, RO 

„Bańgów”,
- II miejsce – Stanisław Solowski, RO 

„Centrum”,
- III miejsce – dariusz Bochenek, RO 

„Michałkowice”.
Patrz zdjęcia 4, 5, 6, str. 23

Turniej piłkarski
Wrześniowe, deszczowe dni zmusi-

ły Radę Osiedla i administrację „Wę-

złowiec” – organizatorów piłkarskiego 
turnieju dla dzieci na zmodernizowa-
nym niedawno boisku położonym przy 
Władysława Jagiełły 3-5-7, do podję-
cia decyzji o przełożeniu pierwotnego 
terminu na inny. Nowa data – środa, 
27 września br. okazała się trafiona, bo 

wprawdzie było chłodno, to słoneczny 
dzień i ruch sprawiły, że ten nie był tak 
dla młodych piłkarzy doskwierający.

Był to drugi turniej, jaki RO i admi-
nistracja „Węzłowiec” wespół z trene-
rami zorganizowali w ramach Jubile-
uszu SSM. Pierwszy, przypomnijmy, 
miał miejsce w czerwcu na boisku wie-
lofunkcyjnym „Węzłowca” – przy Wł. 
Jagieły 33. 

Do turnieju przystąpiły cztery drużyny 
złożone z zawodników/zawodniczek, 
przeważnie w wieku 10-12 lat, trenują-
cych na co dzień w ramach darmowych 
zajęć piłkarskich na boiskach osiedlo-

wych. W rywalizacji systemem każdy 
z każdym najlepiej poradziła sobie dru-
żyna z osiedla „Tuwima”, prezentując 
na małym boisku grę zorganizowaną, 
zespołową z dużą ilością podań i akcji 
podbramkowych. Drugie miejsce w tur-
nieju przypadło drużynie z „Bańgowa”, 
trzecie zaś - ex aequo dzieciakom 
z „Michałkowic” i „Węzłowca”.

- Co jakiś czas organizowane są mię-
dzyosiedlowe turnieje piłkarskie dzieci. 
Jako że prowadzimy w osiedlach dwie 
grupy wiekowe 7-9 i 10-12 lat, stara-
my się im na zmianę organizować ta-
kie zawody. Ten wpisał się w jubile-
usz SSM. Tutaj mogły poczuć smak 
prawdziwej rywalizacji – relacjonował 
trener dariusz rzeźniczek – Wszy-
scy uczestnicy, bez względu na wynik, 
na zakończenie otrzymali pamiątkowe 
medale oraz łakocie – dodał.

Sponsorem upominków był PPHU 
„PRO-TECH” Zdzisław Świtała.

Patrz zdjęcia 7, 8, 9, 10, 11, 12, str. 
23 i 24.

 rg
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Jubileusz SSM w plenerze

Bieg, turniej, strzelanie 

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego 
spotkania, co należy do dobrego tonu, 
tak należy przedstawić się, pisząc czy 
też telefonując do nas, a dane osobowe, 
jeżeli jest taka wola i co reguluje Prawo prasowe, za-
strzec do wiadomości redakcji. Prosimy o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo 
wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że mają nie 
być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy respekto-
wać, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby osób, któ-
re również nurtują podobne wątpliwości i którzy w sąsiedzkich 
pogaduszkach o takich problemach debatują. Istotą tej rubry-

ki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie Państwo rze-
czowych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, że na ja-
kiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza 
wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgod-

nie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.
Przypominamy, by w przypadkach, gdy 

niezbędne jest przekazanie danych oso-
bowych w celu wyjaśnienia indywidualnej 

sprawy, obowiązkowo podawać cały adres i dopisać zdanie 
o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych danych i ich prze-
twarzanie, co umożliwi przekazanie poruszonego problemu 
odpowiednim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. To 

cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze wzglę-
du na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. Wymaga-
nia druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo na-
świetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wykonane 
w odpowiedniej rozdzielczości.   redakcja „MS”

Słowo  
zabija

Metoda kija
Witam,

Nie zawsze przynosi oczekiwane re-
zultaty metoda „kija...” A tylko tę metodę 
stosują nasze gminy. Czy segregujemy, 
czy nie i tak ceny pną się od 6,- i 11,- 
Ktoś pamięta takie ceny? Artykuł odno-
sił się do zsypów, nie znam tej metody, 
ale wiem co mnie osobiście zniechęca 
do segregowania... otóż kosze: a w za-
sadzie ich malutkie otworki na wrzut!

Śmieci segreguje w małej kuchni, 
a pod blokiem muszę „grzebać” we 

własnych śmieciach i pojedynczo wci-
skać każdą butelkę, plastik... To nie-
wygodne, niehigieniczne i czaso-
chłonne.

Może by tak postawić duże, z kla-
pą – tylko odpowiednio je oznaczyć, 

pomalować: żółte, zielone, niebieskie 
kolory raczej wszystkim się utrwaliły. 
I co ważne – otoczenie śmietnika za-

mykać, a dla poszukujących skarbów 
– modne są na mieście kosze „Niezje-
dzonej kanapki”....?!!

Rozumiem, że ktoś zaprojektował 
„ładne” (ale czy funkcjonalne?) i na-
leży je kupować i stawiać – OK, mo-
że w miejscach bardziej przechod-
nich, przy ścieżkach; postojach rowe-
rowych? A dla funkcjonalności poroz-
stawiać zamiast 5 „na mieszane, nie-
sklasyfikowane” 2-3 oraz 3 kolorowe?

Wracając do „kija” jest też marchew-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 27
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A.A GAZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

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

tel. 512 385 600

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

tel. 513 689 048

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

tel. 506 601 278

erPOlBud - usługi budowlane 
dla domu i mieszkania. Fachowo 
i terminowo,  tel. 660 636 729

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

tel. 604 243 950

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

PrZePrOWAdZKi kompleksowe, 
utylizacja, 

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

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

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

eKSPreSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

CZYSZCZenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin - solidnie,  
 tel. 32 220-88-77

eleKTrYCZne usługi, 
tel. 502 362 393 

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

tel. 783 367 264  

CHeMiA korepetycje, 
tel. 609 755 668

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

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

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

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

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

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

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

reGulACJA i naprawa okien, 
wymiana uszczelek, montaż nowych,  
 tel. 602 314 720 

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

KOMPleKSOWe remonty. 
Specjalność łazienki, tel. 508 231 
066 

KOMPleKSOWe remonty łazienek,  
 tel. 516 310 510  

ŁAZienKi - kompleksowe remonty,  
 tel. 516 310 510 

uSŁuGi remontowe, kafelkowanie,  
 tel. 517 356 893 

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

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

tel. 661 149 299 

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

nAPrAWA telewizorów u klienta,
tel. 603 898 300

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

reKlAMY CZArnO-BiAŁe
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł

- drobne /słowo/ - 1,23 zł 
drOBne rAMKOWe

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

reKlAMY KOlOrOWe  
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

strony środkowe - 120,98 zł 
strony:

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

CenY reKlAM BruTTO

„ M S ”  C Z e K A   n A  T W O J Ą  r e K l A M Ę 
d o  2 0 .  k a ż d e g o  m i e s i ą c a   t e l .  3 2  6 0 9 - 1 4 - 0 5
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ciąg dalszy na str. 29

ka... czy obniżone zostaną koszty do 
pierwotnej przy zbiorowej odpowie-
dzialności?

dorota K.
Zarząd SSM: Pani uwagi i wnioski 

kierujemy pod adresem odpowied-
nich służb uM odpowiedzialnych 
za organizację selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych. używa-
ne obecne pojemniki są typowym 
rozwiązaniem stosowanym w całym 
kraju. rozumiemy wynikający z tego 
tytułu – opisany przez Panią – brak 
komfortu przy wyrzucaniu odpadów, 
jednak z drugiej strony stosunkowo 
małe otwory uniemożliwiają dostęp 
do tych odpadów wszelkim „poszu-
kiwaczom skarbów”.

Aktualne opłaty ustalone w uchwa-
le rM uwzględniają wzrost w sto-
sunku do obowiązujących uprzed-
nio, gdyż są w nich ujęte koszty 
związane z koniecznością 100% re-
cyklingu odpadów. Obecna staw-
ka zakłada, iż wszyscy mieszkańcy 
dokonują segregacji odpadów i nie 
przewiduje zmniejszenia opłat. ist-
nieje jednak możliwość podwyższe-
nia opłaty w przypadku nie wywiązy-
wania się mieszkańców z obowiązku 
segregacji.

Potrzebne przejście
Dzień Dobry,

Już od dawna myślę o tym i roz-
mawiam z innymi mieszkańcami uli-
cy, że na Grunwaldzkiej powinno po-
wstać nowe przejście dla pieszych. Je-
dyne obecnie istniejące usytuowane 
jest na samym końcu ulicy, przy głów-
nej – Wróblewskiego. Nowe przejście 
najwłaściwiej byłoby naszym zdaniem 
zlokalizować vis a vis klatki 5E. Jest tu 
trakt pieszych w kierunku m.in. przed-
szkola, sklepu „Społem”, kompleksu 
handlowego na Jagiełły czy kościoła 
parafialnego. 

Na ten moment, gdy naszą ulicą skie-
rowany jest objazd w kierunku Katowic, 
ulica stała się niezwykle ruchliwa, a na 
dodatek po ściągnięciu progów zwal-
niających pojazdy poruszają się z du-
żą prędkością. Pieszym trudno przemy-
kać się przez jezdnię. Co więcej, na na-
szej ulicy mieszka sporo dzieci, które tą 
drogą idą do szkoły. Poważnie obawia-

my się o bezpieczeństwo naszych dzieci 
i wszystkich mieszkańców.

Zdaję sobie sprawę, że utworzenia 
przejścia dla pieszych prawdopodob-
nie nie jest w Państwa gestii. Prosili-
byśmy jednak o interwencję i stosow-
ny wniosek w tej sprawie. Winno się 

tu działać szybko, zanim nie daj Boże 
dojdzie do jakiejś tragedii. Liczymy, że 
niezwłocznie podejmą Państwo kroki 
w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku,  
Katarzyna imieło.

Zarząd SSM: Wniosek w sprawie 
wykonania bezpiecznego przejścia 
w rejonie ul. Grunwaldzkiej 3F, Za-
rząd SSM złożył w lutym br. W odpo-
wiedzi otrzymaliśmy pismo z uM in-
formujące, że Komisja ds. Organi-
zacji ruchu zaakceptowała postulat 
i przejście zostanie wykonane po za-
kończeniu przebudowy ul. Walere-
go Wróblewskiego zaplanowanej na 
koniec iii kwartału br. Ostatnio poin-
formowano nas, że przebudowa win-
na sfinalizować się do końca paź-
dziernika. Z uwagi na fakt, że na wio-
snę 2018 r. planowana jest gruntow-
na renowacja całej ul. Grunwaldz-
kiej wykonanie przejścia przesunięto 
do czasu zrealizowania wspomniane-
go planowanego remontu. Za zwłokę 
w realizacji wniosku Zarządu i miesz-
kańców w imieniu uM przepraszamy.

Zalewany garaż  
raz jeszcze

Szanowni Państwo,
Na łamach gazetki nr 290/2017 otrzy-

małam odpowiedź na skierowanego 
do Państwa e-maila w sprawie zale-
wania mojego i sąsiednich garaży. Od-
powiedź nie dotyczyła przyczyny zale-
wania garaży, którą ja opisałam tj. nie-
drożnej studzienki.

Tym razem załączam zdjęcia po ule-
wie w dniu dzisiejszym. Mam nadzie-
ję, że otrzymam stosowne wyjaśnie-
nie dotyczące tego PILNEGO proble-
mu oraz wskaże cie Państwo termin 
udrożnienia studzienki.

Z poważaniem Barbara,  
Garaż 121, ul. Jagiełły 15

Zarząd SSM: Występujący okreso-
wo problem z powstawaniem zalewi-
ska po gwałtownych opadach nie jest 
spowodowane niedrożnością stu-
dzienki, a załamaniem się odcinka ka-
nalizacji deszczowej pomiędzy pod-
jazdem do garaży a drogą dojazdową. 
Obecnie trwa wymiana tego odcinka.

Śmieci ze Śląskiej 46, 
odpowiedzialność 

zbiorowa
Na jednym z wrześniowych dyżurów 

redakcyjnych pojawił się nasz Czytelnik 
z klatki schodowej przy Śląskiej 46A, by 
wyrazić swoje oburzenie na to, iż w pi-
śmie Urzędu Miasta, będącym częścią 
artykułu „Ostrzeżenie”, dotyczącym se-
gregacji odpadów (MS 09/2017) „wrzu-
cono do jednego worka” klatki schodo-
we Śląska 46A i B. Kontrolę, która wy-
kazała brak segregacji odpadów prze-
prowadzono w klatce schodowej 46B, 
a w piśmie UM, jak i w treści artykułu 
uogólniono i napisano m.in. o tym, iż „na 
posesji przy ul. Śląskiej 46 nie jest pro-
wadzona w prawidłowy sposób selek-
tywna zbiórka opadów komunalnych”.

Czytelnik nawiązał też do zamknięcia 
zsypu i wykonania śmietnika poza bu-
dynkiem. Powiedział, że w jego klatce 
– większość mieszkańców jest zwolen-
nikiem zamknięcia zsypu: - Na 32 lo-
katorów, 24 a więc 75% mieszkańców 
ogółem jest za tym, aby zamknąć zsyp, 
wyprowadzając odpady poza budynek. 
Równocześnie w klatce obok, przy Ślą-
skiej 46B zwolenników tego pomysłu 
jest tylko kilku – zasygnalizował.

 Przy okazji podniósł sprawę często 
przepełnionych pojemników na odpady 
wtórne w pobliżu jego domu, w rejonie 
przystanku i kiosku przy ulicy Śląskiej: 
- Przepełnienie to wynika stąd, że idąc 
na przystanek autobusowy mieszkań-
cy z różnych budynków swoje odpady 
wyrzucają właśnie do tych kontenerów. 
Czy można by rozważyć możliwość 
stałego częstszego ich opróżniania 
lub dostawienia dodatkowych pojemni-
ków? Gdy interweniuje się w MPGKiM, 
to 3 dni mija, albo dłużej zanim ktoś to 
załatwi. Co innego, gdy dzwoni się bez-
pośrednio do Urzędu Miasta – wów-
czas jest szybka reakcja – stwierdził.

Sprawę przedstawił p. donat

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy ze str. 25
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeOMeTriA KÓŁ 3d
- diAGnOSTYKA KOMPuTerOWA
- nAPrAWY GŁÓWne i BieŻĄCe

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

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

STOMATOlOGiA - PeŁnY ZAKreS
JednOWiZYTOWe leCZenie KAnAŁOWe Z MiKrOSKOPeM

CHirurGiA STOMATOlOGiCZnA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMATOlOGiA eSTeTYCZnA, PrOTeTYKA 
- pełen zakres; KArdiOlOGiA, echo serca - UKG, holtery; neurOlOGiA; 
reuMATOlOGiA; CHirurGiA OGÓlnA i nACZYniOWA; uSG doppler-duplex

STOMATOlOGiA - leCZenie i PrOTeZY ZĘBOWe

MiCHAŁKOWiCe, ul. e. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97w
w
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REHABILITACJA
MASAŻ

Z DOJAZDEM DO PACJENTA
tel. 728 849 752

TERAPIA MANUALNA 
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW
KOŃCZYN

Dawid Pawlak
mgr fizjoterapii

więcej na: www.fizjomedicare.pl

- Masz długi?
- nie potrafisz już spłacać pożyczek?
- Jesteś w pętli kredytowej?

POZBĄdŹ SiĘ WindYKACJi !
tel. 530 618 799

Katowice, Al. Korfantego 9 i p. / 113
„AdOM - finanse jak trzeba” s-

51
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ciąg dalszy ze str. 27
Zarząd SSM: rozumiemy oburze-

nie mieszkańców z klatki 46A ale też 
i 46B, którzy wywiązują się z obowiąz-
ku segregowania odpadów, niemniej 
odpowiedzialność za tych, którzy do-
puszczają przypadków stwier-
dzonych podczas kontroli spa-
da na mieszkańców całej nieru-
chomości, a nie tylko jednej klat-
ki schodowej. Przeprowadzona 
kontrola i na jej podstawie pu-
blikacja zamieszczona w „MS” 
miała na celu uświadomienie 
wszystkim mieszkańcom w ca-
łych zasobach, że istnieje w ta-
kich przypadkach zagrożenie od-
powiedzialności zbiorowej polegają-
ce na podwyższeniu opłaty dla danej 
nieruchomości.

Aktualnie AdM osiedla przeprowa-
dza wśród mieszkańców ul. Śląskiej 
46, 48, 50 swoiste referendum doty-
czące likwidacji zsypów, a co za tym 
idzie zmobilizowanie zamieszkałych 
do wypełnienia obowiązku segrega-
cji i składowania odpadów w odpo-
wiednich pojemnikach przeznaczo-
nych do tego celu.

Uwaga piesi
Chciałbym zwrócić uwagę na ciąg 

komunikacyjny – chodnik między blo-
kiem przy Jagiełły 33 w kierunku za-
budowań ulicy Łokietka. Prawo drogo-
we nie pozwala na jazdę rowerem po 
chodniku, gdy tymczasem po wskaza-
nym przeze mnie chodniku rowerzyści 
jeżdżą nagminnie, a do tego mało od-
powiedzialnie. Niedawno zostałem po-
trącony przez jednego z nich i w do-
datku bez żadnego „przepraszam”. To 
zjawisko w tej okolicy narosło, dlatego 
proszę Spółdzielnię, osoby kompetent-
ne, aby przyjrzeć się tej sprawie i coś 
poradzić. 

Mieszkaniec osiedla „Węzłowiec”
Dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: niestety, na przypad-
ki łamania przepisów ruchu drogo-
wego SSM nie wpływu. Możemy je-
dynie apelować do rowerzystów 
i nie tylko do nich by stosować się 
do przepisów. Zwrócimy się do sze-
fostwa Komendy Miejskiej Policji, 
by dzielnicowi dokonywali częst-
szych kontroli w tym rejonie.

Podrzucanie śmieci
Znów podrzucone odpady przy pojem-

nikach. Dwoje młodych ludzi z samo-
chodu SPI21... spokojnie wyładowało to, 
co na załączonych zdjęciach. To mię-

dzy blokami 73 i 71 przy Wróblewskie-
go. Zadaję pytanie: czemu służą taśmy 
odgradzające pojemniki od trawnika? 
Czy miejsce przy garażach, niewidocz-
ne z okien mieszkań nie było jednak lep-
sze na większe gabaryty? Komuś po-

trzebne było miejsce parkingowe....(?)
B.G. – dane do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: ustawione pojemni-

ki na surowce wtórne mają służyć 
do wrzucania do nich posegrego-
wanych odpadów. nie jest to miej-
sce na składowanie tzw. gabarytów. 
Taśmy odgradzające mają przede 
wszystkim na celu zabezpieczenie 
przed takimi przypadkami.

Bardzo dziękujemy za zwróco-
ną uwagę na ze wszech miar nagan-
ny przypadek podrzucania odpadów 
i podanie numeru rejestracyjnego sa-
mochodu, którego obsługa dopuści-
ła się tego czynu. informację tą prze-

każemy dzielnicowemu z Komendy 
Miejskiej Policji w celu podjęcie przez 
niego prawem przewidzianych dzia-
łań. Mamy nadzieję, że ta publika-
cja będzie przestrogą dla wszystkich, 
którzy teren ten chcieliby traktować, 

jako składowisko odpadów.

Niebezpieczne 
zachowanie

Proszę o skuteczną interwen-
cję w sprawie mieszkanki z klat-
ki schodowej przy Niepodległości 
26, która z okien swojego mieszka-
nia, z siódmego piętra, wyrzuca re-
gularnie na chodnik, ulicę i trawnik 
szklane butelki po napojach, opa-

kowania po produktach spożywczych itd. 
To jest niebezpieczne i mało brakuje do 
tego by ktoś oberwał. Trochę to trwało 
zanim ustaliliśmy z sąsiadami, kto to ro-
bi, ale teraz jesteśmy pewni. To trwa już 
ponad dwa miesiące, a rozmowy mię-
dzysąsiedzkie nie pomagają. Czy moż-
na z tym coś zrobić? Kieruję ten problem 
zarówno do Spółdzielni, jak i służb mun-
durowych.

Sąsiad
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Opisany przypadek 
jest ze wszech miar karygodny i nie 
mieści się w zdroworozsądkowym 
myśleniu. AdM wspólnie z radą 
Osiedla wezwie na rozmowę wska-
zaną przez Pana osobę odpowie-
dzialną za te czyny.

Tytuły wyróżnione kursywą nadane zostały przez 
nadawców e-maili lub są fragmentami z nadesłane-
go ich tekstu.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Siemianowicach Śl.  
przy ul. Boh. Westerplatte  20 informuje, że

26. października 2017 r. 
- o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, którego przedmiotem 

jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego: 

1. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/2 o pow. 60,39 m2  

cena wywoławcza 138.000,00zł 
parter, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój.

Lokal będący przedmiotem przetargu można będzie oglądać 

do 25. 10. 2017 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją  
osiedla „Bańgów” pod numerem tel. 32 228-13-01.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat miesz-

czącej się w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Wester-

platte 20 do 26. 10. 2017 r.  do godz. 1030, bądź też dzień wcześniej na konto SSM:  
83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej 

Spółdzielni, które znajdują się na naszej stronie internetowej  www.ssm.siemianowice.pl - wiąże się 

to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zo-
bowiązane są do posiadania  notarialnego pełnomocnictwa.  W przypadku nie wygrania 
przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany numer konta bankowe-
go. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.



30 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2017

CAŁOdOBOWA,ul. Jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tel. 32 228-43-46

MieSZKAniOWe

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 508 215 355

MieSZKAnie, 67 m2 z całym wyposa-
żeniem w Bytkowie sprzedam,  
 tel. 535 199 530

OGŁOSZeniA mieszkaniowe, 
  www.mpgkim.com.pl

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

SPrZedAM mieszkanie własnościo-
we, 45 m2, do remontu, 2 pokoje, os. 
„Chemik”,  tel. 663 373 137

SPrZedAM mieszkanie 73 m2, 4 po-
koje, I piętro, w Michałkowicach, ul. 
Kościelna,  tel. 519 387 194

SPrZedAM mieszkanie 4-pokoje 
w Michałkowicach, cena 220 tys. zł,  
 tel. 533 336 382

SPrZedAM mieszkanie 2-pokojowe, 
częściowo umeblowane, Siemianowi-
ce Śl., ul. Sikorskiego,  
 tel. 784 343 047

SPrZedAM mieszkanie 4 pokoje 
w Centrum Siemianowic,  
cena 189 tys. zł,  
 tel. 533 336 382

SPrZedAM mieszkanie 3 pokoje, Mi-
chałkowice, 53 m2, 
  tel. 605 210 252, 510 313 077

SPrZedAM mieszkanie na ul. Korfan-
tego, 48 m2, dwa pokoje, III piętro,  
 tel. 537 153 354

ZAMieniĘ kawalerkę własnościo-
wą na większe, spłacę zadłużenie lub 
dam odstępne,  tel. 601 456 321

ZAMieniĘ mieszkanie 2 pokoje na ul. 
Jagiełły/Grunwaldzka, z możliwością 
spłaty zadłużenia,  tel. 664 284 150

ZAMieniĘ mieszkanie na większe, 
własnościowe,  tel. 532 355 377

ZAMieniĘ mieszkanie 31 m2 po re-
moncie, ul. Korfantego, na większe 

w tej okolicy, może być zadłużone lub 
do remontu,  tel. 505 770 415

rÓŻne

SieMiAnOWiCKA Szkoła Gitary. Za-
praszamy. Zapisy i informacja, 
  tel. 501 715 769

SPrZedAM nieruchomość zabudo-
waną o pow. 1738 m2 w Siemianowi-
cach Śl.,  tel. 608 658 470

ZATrudniĘ panią do sprzątania 
w przychodni na Bytkowie, na pół etatu,  
 tel. 32 229-01-40

SAMOCHOdOWe

KuPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

AuTA kupię, wszystkie marki, 
  tel. 509 954 191

GArAŻ do wynajęcia przy Alei Mło-
dych, tel. po 17oo,  tel. 501 582 232

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

SPrZedAM garaż w hali garażowej 
na Bańgowie,  tel. 693 514 903

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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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 9/17
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rozwiązanie SudOKu polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolu mnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

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

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Trzy jajka
Kładę na stół trzy jajka: 

dwa surowe i jedno ugo-
towane. Zadanie: wskaż 
surowe jajko, zadając tyl-

ko jedno pytanie jedne-
mu z wybranych jajek. Gdy 
wybierasz jajko surowe, 
mówię prawdę, gdy wybie-
rasz – ugotowane, mówię 
prawdę lub kłamię. Ponu-
merujmy jajka dla wygody: 
1, 2 i 3. Wskazujemy jajko 
nr 1, a pytanie brzmi: „Czy 
jajko nr 2 jest surowe?”

Zakupy
Pewna kobieta poszła do 

centrum handlowego, we-

szła do sklepu i zaczęła 
wypytywać o produkt, któ-
ry chciała kupić. Oto roz-
mowa:

- Ile kosztuje jeden?
- 2 złote.

- A dwanaście?
- 4 złote.
- W takim razie poproszę 

sto czterdzieści cztery 
- Proszę bardzo, płaci 

pani 6 złotych. 
Co kupowała kobieta?

Ostatnie uderzenie 
zegara

Gdy zegar wybija szóstą, 
ostatnie uderzenie słyszy-
my 5 sekund po szóstej. 
Kiedy słyszymy ostatnie 
uderzenie po dwunastej?
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Jest w Michałkowi-

cach przy ulicy Wyzwolenia, gdzie 
przyjmuje odpady od mieszkańców; 
8. Nocna przy łóżku; 9. Dramat mu-
zyczny; 10. Rów ściekowy; 11. Na-
cisk w wymowie; 12. Łąka w zako-
lu rzeki; 13. Bawół niski; 15. Dy-
mi na Sycylii; 17. Kuku na muniu; 
18. Krzew na żywopłoty; 19. Konsy-
lium; 20. W ręku kowala; 21. Dowód 
transakcji; 25. Imię męskie; 28. Zbiór 
map; 31. Wschodni wiatr mityczny; 
32. Facet z tacą; 33. Kran; 34. Siedzi-
ba Zeusa; 35. Flamastry; 36. Batyst 
lniany; 37. Krowa dająca mleko. 

PiOnOWO: 1. Ukwiecony – ozdo-
bą każdego bloku; 2. Sklep z leka-
mi; 3. NATO lub SEATO; 4. Strefa; 
5. Rysowane cyrklem; 6. Przebudo-
wa domu; 7. Co rano nowa w kio-
sku; 13. Kłopotliwa sytuacja; 14. Ze-
spół bloków mieszkalnych; 15. Za-
gadka; 16. Losowana za rozwiązanie 
tej krzyżówki; 22. Barometr metalowy; 
23. Piłkarski z okazji Jubileuszu SSM; 
24. Tarnik; 26. Rosyjski taniec ludo-
wy; 27. Wieloryb fiszbinowy; 29. Gór-
ski żywioł; 30. Buczy na alarm.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 października br. na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 10/17 lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 10/2017.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 09/2017 z hasłem: Do szkoły czas 
otrzymują: Anna TOMYS, ul. M. Skło-
dowskiej-Curie 79B (I); ewa KrZe-
MieŃ, Aleja Młodych 10 (II); Gabriela 
liPA, ul. Wł. Jagiełły 3A (III).

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

mianowicka Spółdzielnia Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS.

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

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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 30 września 2017 r.

- Pa nie dok to rze, mó wi się zdro wy 
jak ry ba. Czy rze czy wi ście ry by są ta-
kie zdro we?

- Chy ba tak. Jesz cze ni gdy żad nej 
nie le czy łem...

J K L

Eg za min na Aka de mii Me dycz nej.
- Gdzie znaj du je się ser ce? — py-

ta pro fe sor.
- W klat ce pier sio wej — od po wia da 

stu dent.
- Nie zdał pan, ser ce znaj du je się 

w wor ku osier dzio wym — wy ja śnia 
pro fe sor.

- Do bre so bie. A gdy bym ja pa na pro-
fe so ra py tał, gdzie się te raz znaj du je, 

to co by pan od po wie dział? W sa li eg-
za mi na cyj nej, czy w ka le so nach?

J K L
Przy cho dzi ko bie ta do le ka rza i mó wi:
- Pan dok tor sta le mie rzy mi ci śnie-

nie, słu cha pulsu, ak cji ser ca, a ni gdy 
mnie pan nie spy ta jak ja się czu ję...

- A jak się pa ni czu je?
- Oj, niech się pan dok tor le piej nie 

py ta!
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Zieleniny na straganach mnóstwo. 
Ceny wszelakich warzyw i owoców 
więcej niż przystępne. Korzystaj-
my z tego wyboru i przygotowuj-
my wszelakie sałatki, tym bardziej, 
że oferowane produkty jeszcze są 
z gruntu.

Sałatki:
- z papryki – 60 dag ziemniaków, 

10 małych cebulek, po 1 żółtej, cz-
erwonej i zielonej papryce, 2-3 ząbki 
czosnku, 2 łyżki oleju, szklanka 
białego, wytrawnego wina, 2 łyżki soku 
z cytryny, bazylia, sól i pieprz. Ziem-
niaki ugotować w mundurkach, a gdy 
przestygną, obrać i pokroić w grubą 
kostkę. Czosnek drobno posiekać. 
Cebulkę pokroić w „piórka”. Na ole-
ju zarumienić czosnek i cebulę, dodać 
ziemniaki, posolić i smażyć jeszcze 
przez chwilę. Wlać wino i dusić pod 
przykryciem na małym ogniu ok. 15 
min. Paprykę umyć, pokroić w kostkę 
i wymieszać z ziemniakami. Całość 
skropić sokiem z cytryny, oprószyć 
pieprzem (może być ziołowy) i bazylią. 
Sałatka będzie smaczniejsza, jeśli 
zdejmiemy skórkę z papryki. Najłatwiej 
odejdzie po nagrzaniu papryki – aż 
skórka się zmarszczy – w gorącym 
piekarniku. Po wystudzeniu oddziela-
my ją nożem.

- holenderska – 2-4 marchewki, 
2 kalarepy, ogórek zielony, 3 pomi-
dory, pęczek rzodkiewki, łyżka ziele-
niny, szklanka jogurtu naturalnego, 
sól, pieprz, oliwa z oliwek. Wszystkie 
jarzyny starannie umyć, marchewkę, 
kalarepę, ogórek i pomidora obrać, 
pokroić w kostkę. Wymieszać wszyst-
kie jarzyny z jogurtem i przyprawami.

- orzeźwiająca – 1/2 melona, 1/4 ar-
buza, 1 szklanka wiśni (z kompotu lub 
świeżych), po 1/2 kiści winogron ciem-
nych i jasnych, liście świeżej mięty lub 
melisy, 1/2 szklanki soku owocowego, 
np. jabłkowego lub pomarańczowego, 
odrobina cukru pudru i cukru wani-
linowego do smaku. Z miąższu arbu-
za i melona wyciąć specjalną łyżeczką 
kulki albo pokroić w kostkę. Wiśnie 
osączyć z kompotu, świeże umyć, 
osączyć, wyjąć pestki. Winogrona sta-
rannie umyć, osączyć. Wymieszać 
rozdrobnione owoce, polać sokiem, 
posypać cukrem, udekorować listkami 
mięty lub melisy. Wstawić do lodówki, 
podawać schłodzoną.

Jakich lubisz 
polityków?

Większość Bara-
nów w głosowaniu 
będzie popierać po-
lityków wyrazistych, 

konkretnych, bezkompromisowych. 
Ludzi, którzy nawet bezwzględnie, nie 
przebierając w środkach, dążyć będą 
do celu, oczywiście, jeśli cel ten jest 
zgodny z życzeniami Barana.

Pan Byk dość sta-
rannie wybiera ludzi, 
których zamierza 
np. poprzeć w gło-

sowaniu. Stara się poznać dokładnie 
program swego faworyta. Łatwo się 
jednak zniechęca i wtedy odwraca się 
nie tylko od dotychczasowego pupila, 
ale też bywa, że i od jego partii.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Bliźniąt 
łatwo obdarzają poli-
tyków swoją sympa-

tią i zaufaniem, nie starając się bliżej 
poznać ich programu ani przekonań. 
Spotyka ich więc dużo rozczarowań, 
a w takiej sytuacji z popleczników sta-
ją się wrogami. 

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie, któ-
rzy przywiązują du-
żą wagę do pozo-

rów. Polityków oceniają zazwyczaj po 
tym, jak wyglądają i co mówią. Nie 
mają u nich szans kandydaci na po-
słów nie dość schludni czy popełniają-
cy gafy towarzyskie.

Może to wydawać 
się dziwne, ale Lwy 
nie lubią polityków 
zbyt elokwentnych, 

mówiących długo i zawile. Może, dla-
tego, że sami są bardzo rozmowni? 
Popierają jednak zazwyczaj ludzi war-
tościowych i rzadko się na swoich wy-
borach zawodzą.

Wszystkim polity-
kom można życzyć 
wyborców spod zna-
ku Panny. Niezbyt 

wymagających, obdarzających kandy-
data zaufaniem, będących przy nim 
„na dobre i na złe”. Gdy się zawiodą, 
wybierają sobie następnego ulubieńca.

Ktoś powiedział, 
że gdyby światem 
rządziły Wagi, ni-
gdy nie byłoby wo-

jen. Faktycznie, ludzie spod tego zna-
ku szczególnie cenią sobie polityków 
spokojnych, w każdej sytuacji poszu-
kujących kompromisu, rzeczowych.

Skorpiony zazwy-
czaj popierają kandy-
datów na państwowe 
stanowiska, którzy 

potrafią walczyć, są skuteczni w dzia-
łaniu. Mogą nawet nie przebierać 
w środkach, bo dla Skorpionów liczy 
się przede wszystkim wygrana walka.

Jeśli masz słoń-
ce w znaku Strzelca, 
bardzo interesujesz 
się polityką i często 
nie tylko biernie, ale 

i czynnie włączasz się w nurt życia 
społecznego. Polityków cenisz podob-
nych do Ciebie: prawdomównych, mą-
drych, rzeczowych.

U Koziorożca naj-
bardziej liczy się, czy 
polityk potrafi osią-
gnąć zamierzone 
cele. Może to nawet 

długo trwać, Koziorożec, bowiem jest 
bardzo cierpliwy. Nie lubi natomiast ta-
kich, którzy szybko zmieniają zdanie 
czy nawet partie.

Ryby na ogół nie są 
wierne i często zmie-
niają faworytów. Raz 
będą popierać polity-

ka z tej partii, innym razem z par-
tii o przeciwnym programie. Liczy się 
dla nich to, co ich kandydat chce zro-
bić dla miasta, regionu, w którym żyje.

Elektorat spod 
znaku Wodnika 
jest dość szczegól-
ny. U polityków ce-

ni przede wszystkim wiedzę, doświad-
czenie, umiejętność pięknego wysła-
wiania się. Biada politykowi, który po-
wie coś nieprawidłowego lub skłamie.

O 
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Rozstrzygnięcie wkrótce!
niewiele tygodni dzieli nas od finału tegorocznej edycji Zielonego Konkursu. Spotkanie wyłonionych laureatów 

odbędzie się, jak zwykle zresztą, w październiku, w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej...

Odpadami pomagamy lub lekceważymy

Wskazania na finał
Końcówka września to ostateczne decyzje co do tego, 

który balkon czy przydomowy ogródek był zdaniem osiedlo-
wych komisji najładniejszy, najciekawszy w minionym roku. 
To zawsze jest twardy orzech do zgryzienia. W każdym bo-
wiem z siedmiu osiedli jest co wybierać i w czym przebie-
rać, bo ilu mieszkańców, tyle pomysłów... 

Trzeba mieć na względzie i o tym pamiętamy, że niektó-
rych balkonów i obejść domu, czytaj: kwiatów/roślin „kulmi-
nacja piękna” przypada(ła) na okres czerwiec - sierpień. Te 

również wzięte zostały pod uwagę na podstawie fotografii 
publikowanych na bieżąco na naszych łamach.

O tym, którzy opiekunowie balkonów czy przydomowych 
ogródków zostali wyróżnieni dowiemy się oficjalnie podczas 
finału w siedzibie SSM w trakcie spotkania laureatów z Za-
rządem Spółdzielni. Wcześniej, wszyscy uhonorowani zo-
staną o tym fakcie powiadomieni drogą pocztową.

My tymczasem publikujemy porcję zdjęć wykonanych 
jeszcze we wrześniu – tym razem w „Bańgowie” i os. „Tuwi-
ma”.  rg

Oddzielenie zwykłych śmieci od 
odpadów – tych najpopularniej-

szych, jakie nadają się do ponow-
nego przetworzenia: papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych, metali nie jest 
wielką filozofią i nie wiadomo jak 
wielkim wyzwaniem. Mimo to, zer-
kając do kubłów, są jednak z tym 
problemy...

Umiem, ale nie chce mi się
Zdanie – odpowiedź ze śródtytu-

łu pada najczęściej, kiedy zahaczymy 
kogoś o to, dlaczego nie segreguje od-
padów. Kryjemy się za brakiem czasu, 
podczas gdy w odpowiednio zagospo-
darowanej kuchni jesteśmy w stanie 
spokojnie wyrzucić odpady, albo do 
kubła z wszystkimi śmieciami, albo do 
większej reklamówki wybranej na od-
pady wtórne. I tak śmieci wyrzucić mu-
simy, jest to jeden z naszych podsta-
wowych i nieuniknionych domowych 
obowiązków, trudno więc o usprawie-
dliwienie, mając obok siebie i „pod no-
sem” (domem) zarówno wiatę śmiet-
nikową na zmieszane, jak i kolorowe 
pojemniki na wtórne. Tylko chęci po-
trzeba...

Olewając segregację,  
lekceważymy sąsiadów

Kiedy jedni segregację odpadów ma-
ją za nic, inni starannie do tego obo-
wiązku się przykładają. Ci drudzy pra-
cują na to, by stawka odpadów za 
śmieci nie wywindowała się w pewnym 
momencie mocno w górę, a w szer-
szej perspektywie - przyczyniają się 
nie tylko do odciążenia wysypisk śmie-
ci, ale i do utrzymania/poprawy sta-
nu naszego środowiska naturalnego. 
Niestety, by cała „odpadowa akcja” 
przyniosła nie negatywny, a pozytyw-
ny skutek, mieszkańców selektywnie 
wyrzucających odpady domowe musi 
być więcej. Znacznie więcej. Musimy 
wszyscy przyswoić sobie zdanie, że 
każdy z nas jest tylko przechodniem 
na ziemi, że ma ona służyć nie tylko 
nam, ale i naszym wnukom, prawnu-
kom i setkom kolejnych pokoleń.

Warto przypomnieć...
Do 2020, zgodnie z unijnymi regula-

cjami, Polska musi uzyskać 50-proc. po-
ziom recyklingu i przygotowania do po-
nownego użycia: papieru, szkła, two-
rzyw sztucznych i metali. Obecny po-

ziom recyklingu odpadów komunalnych 
w Polsce, głównie pochodzących z na-
szych domów znacznie odbiega od śred-
niej europejskiej. W naszym mieście nie 
przekracza jeszcze 25% – według prze-
prowadzonej „Analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Sie-
mianowic Śląskich za rok 2016”.

Tak nie segregujmy
Od początku roku, numer w numer, 

publikujemy materiały fotograficzne do-
kumentujące zauważone nieprawidło-
wości w segregacji odpadów. Tym ra-
zem zajrzeliśmy pod murowane wiaty 
śmietnikowe, do kubłów osiedla „Bań-
gów”, tzw. pierwszej nieruchomości. 
Oprócz zwykłych śmieci, surowców 
wtórnych, jakie winny znaleźć się w ko-
lorowych „dzwonach”, w kontenerach 
natrafiamy na odpady, jakie spokojnie 
można dostarczyć bezpłatnie do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK-u), położonego w Mi-
chałkowicach przy ulicy Wyzwolenia...

Opis zdjęć (str. 36) wskazuje na bu-
dynki, klatki schodowe, których miesz-
kańcy korzystają z danego śmietnika.

Rafał Grzywocz,pes

nocna i świąteczna pomoc medyczna

Gdzie po ratunek wieczorem, nocą?

1 października br. to początek funkcjonowania sieci 
szpitali. Placówki sieciowe w Polsce mają między 

innymi zorganizować nocną i świą-
teczną opiekę zdrowotną. Jak to bę-
dzie wyglądać u nas?
„Pogotowie” działa tam gdzie było
Jako mieszkańcy Siemianowic Ślą-

skich w tym względzie nie odczujemy 
zmiany. Udzielanie pacjentom świad-
czeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej 
pozostaje na tych samych zasadach. To wynik porozu-
mienia zawartego między Szpitalem Miejskim, Centrum 

Leczenia Oparzeń im. Stanisława Sakiela oraz pogoto-
wiem ratunkowym.

Mieszkańcy potrzebujący pomocy 
medycznej w sytuacjach niezagraża-
jących życiu, mogą zgłaszać się w dni 
robocze po 18:00 oraz całodobowo 
w dni ustawowo wolne od pracy „na 
pogotowie”, zlokalizowane w centrum 
miasta przy Jarosława dąbrowskie-

go 13 – w budynku, gdzie siedzibę ma również straż miej-
ska, a obok straży pożarnej.

rg
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