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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

Na 
stronach:

Polka wszechczasów
Prezes nagrodzi

Osobliwi lokatorzy

III miejsce 
dla SSM

Obradowało 
 Walne

Drugi oddech boiska

Lato przywitano tłumnie

Bawiono się wspaniale
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Prowadzony od kilku przez redakcję miesięcznika 
„Domy Spółdzielcze” Ogólnopolski Ranking Spół-

dzielni Mieszkaniowych ma swą ustaloną renomę. Wy-
różnienie w nim to wyraz uznania o znaczącej randze, 
bowiem spółdzielni mieszkaniowych są tysiące zaś wy-
różnień kilkanaście.

„Zasoby spółdzielni mieszkaniowych wyróżniają się sta-
rannym utrzymaniem, są terminowo remontowane i moder-
nizowane. Wszystkie te efekty są przy tym osiągane przy 
umiarkowanych opłatach eksploatacyjnych – z reguły niż-
szych niż u innych zarządców. I właśnie dzięki dobrej kon-
dycji finansowej spółdzielnie mieszkaniowe są cenionym 
i wiarygodnym partnerem gospodarczym zarówno w pro-
cesie inwestycyjnym, jak i w przedsięwzięciach związanych 
z utrzymaniem posiadanego już zasobu mieszkaniowego”. 
Taką laudację podsumowującą Ranking za rok 2012 usły-
szeli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych odbierają-
cych otrzymane statuetki i dyplomy.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny wśród laure-
atów znalazła się Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa. Tym razem SSM została uhonorowana III miejscem 
w kategorii: spółdzielnie duże z przychodem z inwestycji.

Zbigniew Lekston, prezes Zarządu powiedział nam, 
że to zaszczytne wyróżnienie jest zasługą wszyst-
kich Członków SSM, Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.  
Statuetkę publikujemy na str. 1 pes

Spotkaniem organizacyjnym  
 z opiekunami i dziećmi, a po-

tem już długim spacerem po Parku 
Śląskim rozpoczęły się 1 lipca let-
nie półkolonie, organizowane przed 

Dom Kultury „Chemik”. Uczestni-
czy w nich przeszło 50 dzieciaków 
z różnych osiedli. Jest grupa sta-
łych bywalców, większość jednak, 
to pierwszoroczniacy.

Na wstępie opiekunowie dowiedzie-
li się m.in., jak będzie mniej więcej wy-
glądał program tegorocznych półkolo-
nii – będą wycieczki autokarowe, wyj-
ścia do Parku Śląskiego, na basen, 
place zabaw, a przy niepogodzie za-
jęcia na miejscu. Pouczano też o pod-
stawowych zasadach zachowania się 
podopiecznych na półkoloniach. Każ-
dy półkolonista na „dzień dobry” otrzy-
mał charakterystyczną żółtą czapecz-
kę, przez co łatwo go będzie rozpo-

znać podczas wypadów poza ośrodek.
Po kwestiach organizacyjnych, gdy 

opiekunów już nie było, wszyscy uczest-
nicy zasiedli w kółku, by się lepiej po-
znać. Każdy miał za zadanie przedsta-
wić się i powiedzieć coś o sobie. Ma-
ło co tak zbliża, jak wspólne wypady. 
Tak więc mali półkoloniści, pod okiem 
swoich wychowawców Martyny, Nata-
lii i Jacka, podążyli do Parku Śląskie-
go, gdzie oglądali kolejno Rosarium, 
ZOO z zewnątrz i halę „Kapelusz”. To 
był tylko przedsmak tego, co czeka ich 
w kolejnych tygodniach wakacji.

Tymczasem w „RENOMIE”
 W Strefie Rozrywki „RENOMA” co 

roku podczas wakacji dzieci i mło-
dzież mają zniżkę 20% za godzinę 
gry – za okazaniem ważnej legityma-
cji szkolnej – od poniedziałku do piąt-
ku od 11.00 do 17.00. Zniżka aktual-
na będzie przez całe wakacje. Będąc 
w „RENOMIE” możemy nie tylko po-
grać w kręgle, ale także w piłkarzy-
ki, bilard czy lotki. Jest też bar, gdzie 
można przysiąść i czegoś się napić al-
bo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00. rg

Pa szkoło, są półkolonie

III miejsce dla SSM
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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.
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2 lipca odbyło się ostatnie przed letnią przerwą posie-
dzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej. W porządku obrad ujęto 9 punktów.
Najwięcej czasu zajęła RN ocena przebiegu Walne-

go Zgromadzenia Członków Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbytego w dn. 24, 25 i 26. 06. br.

Sporo miejsca poświęcono także omówieniu i przyjęciu 
„Harmonogramu robót remontowo-modernizacyjnych instala-
cji wewnętrznej, c.o. i c.w.u. w ramach 
przygotowania do sezonu grzew-
czego 2013/2014” a także informa-
cji o przygotowaniach do akcji „Lato 
2013” organizowanej w DK „Chemik”.

Rada zapoznała się z wynikami 
działalności gospodarczo-finansowej 
SSM za 5 miesięcy br. i przyjęła informację do wiadomości.

Ponadto, Rada ustaliła Harmonogram comiesięcznych 
dyżurów członków Rady Nadzorczej od września 2013 r. 
do czerwca 2014 r.

Rada zaprosiła na posiedzenie 3 członków zalegających 
z opłatami za mieszkanie. Po wysłuchaniu 2 przybyłych RN 
udzieliła im kredytu zaufania i odłożyła decyzję o wykreśle-
niu. W trzecim przypadku podjęła uchwałę o wykreśleniu.

III miejsce w rankingu
Podczas obrad Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Ra-

dy Nadzorczej, poinformował Radę, że Spółdzielnia zosta-
ła uhonorowana III miejscem w kategorii: spółdzielnie du-
że z przychodem z inwestycji w organizowanym przez re-
dakcję miesięcznika „Domy Spółdzielcze” Ogólnopolskim 
Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych. Przewodniczący RN 
złożył Zarządowi gratulacje za uzyskanie tak znamienitego 
wyróżnienia. Do gratulacji dołączyli zadowoleni z wysokiej 
oceny Spółdzielni pozostali członkowie RN.

Zabierając głos Zbigniew Lekston, prezes Zarządu za-
znaczył, że otrzymane wyróżnienie jest zasługą i uhono-
rowaniem wszystkich Członków Spółdzielni, jej Rady Nad-
zorczej i Rad Osiedli oraz pracowników. Wszyscy przyczy-
niamy się do dobrego postrzegania Spółdzielni – stwierdził.

Walne
Przystępując do oceny Walnego Zgromadzenia, Wie-

sław Jaźwiec udzielił głosu szefom Komisji Rady Nadzor-
czej. Odnosząc się WZ zgodnie mówili, że Walne było bar-
dzo dobrze organizacyjnie i merytorycznie przygotowane, 
sprawnie przeprowadzone. Podkreślano też bardzo dobre 
prowadzenie obrad przez wybranych Przewodniczących 
poszczególnych części. Jedynym mankamentem była ni-
kła frekwencja, ale jak mówiono przymusu do uczestnicze-
nia w WZ nie ma. Wiesław Jaźwiec złożył Zarządowi wyra-
zy uznania za organizację WZ i pracę oraz uzyskane abso-
lutorium, a ponadto zwrócił uwagę na włożony spory wkład 
pracy przez poszczególne Rady Osiedli i administracje. Im 
też podziękował za zaangażowanie.

Dziękując za tak wysoką ocenę Zbigniew Lekston stwier-
dził: Wpływ na przebieg Walnego, jego atmosferę ma ca-
łoroczna spokojna praca Spółdzielni oraz współdziałanie 
z Radą Nadzorczą i Radami Osiedli. Ta wysoka ocena jest 
także zasługą tych gremiów a szczególnie Waszą – dodał.

Harmonogramy
RN SSM po wysłuchaniu opinii Komisji bez uwag przy-

jęła Harmonogram robót remontowo-modernizacyjnych in-
stalacji wewnętrznej, c.o. i c.w.u. w ramach przygotowania 
do sezonu grzewczego 2013/2014 – zakresy prac przed-
stawimy w kolejnym wydaniu „MS” – oraz ustaliła terminy 

i składy osobowe comiesięcznych dyżurów członków RN od 
września br. do czerwca 2014 r. 

Lato 2013 r.
Założenia tegorocznej akcji Lato w DK „Chemik” przed-

stawił Zbigniew Krupski – szef Domu Kultury. Jak mówił 
jest ogromne zainteresowanie półkoloniami. W ciągu 4 go-
dzin pierwszego dnia zapisów, termin podano w gazecie 
„MS”, zgłoszono 80 uczestników. Sporo ludzi chciało też do-

konać zapisów na kolejne turnusy. 
Przyjęliśmy wszystkie dzieci jednak 
w wycieczkach autokarowych będzie-
my musieli ograniczyć ilość do ilości 
miejsc w autobusie. Zajęcia półkolo-
nijne odbywać się będą w godzinach 
od 9.00 do 15.00. Głównym zadaniem 

jest zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacji 
dzieciom i młodzieży pozostającym w mieście. W czasie ty-
godniowych turnusów organizowane będą gry i zabawy spor-
towo-rekreacyjne i świetlicowe. Zorganizujemy 8 wycieczek 
autokarowych m.in. w Beskid i w okoliczne ciekawe miejsca. 
W okresie wakacji uczestnicy korzystać będą z basenu kryte-
go w Zespole Szkół Sportowych nr 1, a w dni słoneczne z ką-
pieliska „Pszczelnik”. Natomiast w każdą środę organizowa-
ne będą wycieczki do Skansenu – w tym grupa na rowerach 
– na imprezy w ramach cyklu „Lato w skansenie”.

Organizację półkolonii – relacjonował dalej Krupski – zgło-
szono przez internet do Ministerstwa Edukacji i po otrzyma-
niu potwierdzenia uzyskano pozwolenie na organizację let-
niego wypoczynku wydane przez Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania w Katowicach. Dziećmi opiekować się 3 wycho-
wawców posiadających świadectwo pozwalające pełnić tę 
funkcję. Na podstawie wypełnianych przez rodziców dekla-
racji będziemy zorientowani o miejscu zamieszkania dzieci, 
ich wieku, numeru telefonu rodziców oraz do jakiej szkoły 
uczęszczają. Deklaracja i podpis rodzica będzie też doku-
mentem wyrażającym zgodę na pobyt dziecka w placówce.

Treningi piłkarskie
Zbigniew Krupski poinformował też Radę o cieszącym się 

coraz większym zainteresowaniem nowym przedsięwzię-
ciu realizowanym przez SSM w ramach działalności wycho-
wawczej. Są to prowadzone nieodpłatnie dla dzieci treningi 
w piłce nożnej na boiskach SSM. Dzieciaków szkolą trene-
rzy ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Szeroko o tym infor-
muje MS” zauważył. Zapytany, kto był inicjatorem – odparł 
krótko: Zbigniew Lekston. Mówiąc o treningach zaznaczył, 
że zajęcia te mogą być prowadzone na wolnym powietrzu 
do końca października. Później będzie potrzebna sala. Roz-
mowy z miastem na ten temat będą prowadzone.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec. pes
Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
W Walnym Zgromadzeniu Członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w jego trzech częściach uczest-
niczyło ogółem 169 członków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. W Zebraniach uczestniczyli Członkowie 
Zarządu, Pełnomocnicy Zarządu, Kierownicy Osiedli oraz 
pracownicy SSM. W obradach uczestniczyli także członko-
wie Rady Miasta zamieszkali na naszych osiedlach. Należy 
podkreślić aktywny udział w obradach Członków Rady Nad-
zorczej i przedstawicieli Rad Osiedlowych jako członków 
Prezydiów Zebrań i Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych. 

Zarząd Spółdzielni pozytywnie ocenia przebieg wszyst-
kich części Walnego Zgromadzenia Członków Siemia-

Obradowała Rada Nadzorcza

Walne, lato, 
harmonogram
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3 tysiące złotych za wskazanie sprawców

Prezes nagrodzi
Za ubiegły miesiąc nie dotarły do nas z „Węzłowca” 

 – co bardzo cieszy – informacje o znaczących de-
wastacjach. Poprzednie miesiące z nawiązką jednak 
negatywnie wpisywały się do prowadzonej od dobrych 
kilku lat rubryki o dewastacjach.

Prym wśród nich wiodły bohomazy na elewacjach garaży. 
Co administracja usunęła napisy, w tym wiele wulgarnych, 
to natychmiast pojawiały się nowe. Ta kosztowna zabawa 

w ciuciubabkę skłoniła Zbigniewa Lekstona, prezesa SSM 
do ufundowania z własnych prywatnych pieniędzy dodatko-
wej nagrody w wysokości 1000 złotych za skuteczne wska-
zanie sprawców. Tak więc na osobę, która przyczyni się do 
ujawnienia sprawców czeka łącznie 3 tysiące złotych – 2 ty-
siące ze środków SSM i 1000 od prezesa. Warunek jest je-
den sprawcy muszą być skutecznie wskazani. Informacje 
o wandalach składać można za pośrednictwem działu GZM, 
osiedlowej administracji czy redakcji „MS – wszelkie dane 
do skontaktowania zamieszczone są w gazecie. Anonimo-
wość zapewniona. Takie pieniądze piechotą nie chodzą.

A na osiedlach zanotowano:
„CHEMIK”

- ul. Niepodległości 61B – zniszczo-
no drzwi wejściowe,

- ul. Walerego Wróblewskiego 73 – 
zniszczono drzwi na I piętrze.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Przyjaźni 10C – wyrwano samo-

zamykacz,

- ul. Przyjaźni 36 – petardą zniszczo-
no pojemnik na śmieci,

- ul. Wyzwolenia 6A – uszkodzono 
drzwi wejściowe,

- ul. Wyzwolenia 10A, B – wybito 
szyby w drzwiach wejściowych.

im. Juliana TUWIMA
- ul. W. Korfantego 4A – zniszczono 

skrzynkę na reklamy,

- ul. Wojciecha Korfantego 2B 
– zniszczono wkładkę i zamek 
w drzwiach zsypowych,

- ul. W. Korfantego 10 – zniszczono 
na placu zabaw zabawkę kiwak,

- ul. Hermana Wróbla 6B – wyrwano 
kątownik z klinkieru w wejściu do bloku,

- ul. H. Wróbla 7B – skradziono kosz 
na śmieci. pes

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach  
24, 25 i 26 czerwca br., należy tutaj podkreślić bardzo do-
bre przygotowanie wszystkich materiałów, sprawne prowa-
dzenie Zebrań i sprawne działanie Komisji Mandatowo – 
Skrutacyjnych. 

W toku obrad Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i podję-
ło 12 uchwał:

Uchwałę nr 1
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni 

z działalności za rok 2012 oraz kierunków działania Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2013. 

Za przyjęciem uchwały nr 1 oddano 158 głosów przy bra-
ku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwałę nr 2
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012
Za przyjęciem uchwały nr 2 oddano 158 głosów przy bra-

ku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwałę nr 3

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego Spółdzielni za rok obrotowy 2012 

Za przyjęciem uchwały nr 3 oddano 160 głosów przy bra-
ku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwałę nr 4
 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.
Za przyjęciem uchwały nr 4 oddano 161 głosów przy bra-

ku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwałę nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SSM 

- Panu Zbigniewowi Lekstonowi za działalność w 2012 roku.
Za przyjęciem uchwały nr 5 oddano 164 głosy przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwałę nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium z-cy Prezesa Zarzą-
du ds. Technicznych Panu Marianowi Odczykowi za dzia-
łalność w 2012 roku.

Za przyjęciem uchwały nr 6 oddano 162 głosy przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwałę nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium z-cy Prezesa Zarządu 

ds. Członkowsko- Mieszkaniowych Pani Jolancie Sobek za 
działalność w 2012 roku.

Za przyjęciem uchwały nr 7 oddano 160 głosów przy bra-
ku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwałę nr 8
w sprawie upoważnienia Zarządu SSM do zaciągania kre-

dytów krótkoterminowych lub płatności wekslowych w kwo-
cie ogólnej w okresie od 01. 07. 2013 r. do 30. 06. 2014 r. 
nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł.

Za przyjęciem uchwały nr 8 oddano 162 głosy przy 1 gło-
sie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwały nr 9 do 12 dotyczyły odwołań od uchwał Ra-
dy Nadzorczej SSM o wykreśleniu z grona członków Spół-
dzielni. (…)
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Obradowało Walne Zgromadzenie
W sumie około czterech godzin potrzebowało Walne Zgromadzenie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej, by w podzielonych na trzy części obradach, wysłuchać podsumować miniony rok, wysłuchać uzupeł-
nień do sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podjąć kilkanaście 
uchwał i przedłożenia pięciu postulatów do rozpatrzenia. W dniach 24 - 26 czerwca br., w Domu Kultury „Chemik”, 
najwyższa statutowa władza Spółdzielni pozytywnie zadecydowała o wielu ważnych aspektach działalności Spół-
dzielni, niestety, przy takiej sobie frekwencji.

Przed obradami...
...każdy Członek Spółdzielni otrzymał 

pisemne zawiadomienie o miejscu i ter-
minie Walnego Zgromadzenia. Ponad-
to, zgodnie z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych, Statutem SSM w biu-
rze Zarządu wyłożono do wglądu wszyst-
kie dokumenty, z projektami uchwał 
włącznie, będące później przedmio-

tem obrad. W ten sposób zainteresowa-
ni mieli możliwość, odpowiednio wcze-
śniej, do bliższego zapoznania się z ma-
teriałami. W „Mojej Spółdzielni” publiko-
waliśmy między innymi bardzo obszerne 
sprawozdania Zarządu oraz Rady Nad-
zorczej SSM z działalności w 2012 ro-
ku, rozmowę z Wiesławem Jaźwcem - 
przewodniczącym RN Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a także wpro-
wadzenie do Walnego w artykule O Wal-
nym Zgromadzeniu słów kilka. 

Tegoroczne, podzielone na trzy czę-
ści Walne obradowało:

Część I, 24 czerwca – Członkowie 
zamieszkali w zasobach osiedli: „Cen-
trum”, „Michałkowice”, „Bańgów” oraz 
Członkowie oczekujący,

Część II, 25 czerwca – Członkowie 
zamieszkali w osiedlach: im. Juliana 
Tuwima i „Węzłowiec”,

Część III, 26 czerwca – Członko-
wie zamieszkali w osiedlach: „Chemik” 
i „Młodych”.

Istotą WZ jest obradowanie ściśle we-
dług prawem nakazanych zasad, dlate-
go też każda z części musiała radzić we-
dług tych samych reguł i zgodnie z usta-
lonym wcześniej porządkiem obrad.

Przebieg obrad. 
Konstytuowanie się władz

Na wstępie, każdy z przybyłych 
mieszkańców musiał przy stoliku wy-

legitymować się, by otrzymać do rę-
ki mandat potwierdzający zarazem je-
go prawo do głosowania. Każdą część 
Walnego Zgromadzenia otwierał i przy-
byłych witał Wiesław Jaźwiec i on też 
przeprowadzał pierwszy punkt porząd-
ku obrad. Był nim wybór Przewodniczą-
cego Zebrania. Dalej wybrany w gło-
sowaniu jawnym Przewodniczący da-

nej części prowadził obrady i przepro-
wadzał wybory pozostałych Człon-
ków Prezydium, których zadaniem by-
ło wspomaganie go w prowadzeniu ze-
brania i pilnowanie, by wszystko prze-
biegało zgodnie z prawem. Następnie 
zatwierdzano, poprzez podniesienie 
w górę mandatu, porządek obrad i pro-
tokół z zeszłorocznego Walnego Zgro-
madzenia Członków. Dalej, dla każdej 
części wybierano osobno Komisję Man-
datowo-Skrutacyjną.

Na dzień dobry należało zgłosić się po mandat. Kandydatury do władz zebrania padały z sali.

Stół prezydialny II części WZ  
- z mikrofonem Janusz Łach – przewodniczący.

Przewodniczący każdego zebrania – tu jest 
nim Mieczysław Hojda – miał za zadanie m.in. 

odczytywanie uchwał i zarządzać ich głosowanie.
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Sprawozdania Zarządu 
i Rady Nadzorczej

W kolejnym punkcie głos zabierał 
Zbigniew Lekston – Prezes Zarzą-
du SSM. W swojej wypowiedzi, będą-
cej w zasadzie uzupełnieniem do spra-

wozdania, na wstępie dziękował przy-
byłym za zainteresowanie i poświę-
cenie czasu, ale ubolewał przy tym, 
że tak mało osób uczestniczy w Wal-
nym. – Wysłaliśmy kilkanaście tysię-
cy zawiadomień, gdy tymczasem na 
zebranie nie przychodzi nawet 10% 
uprawnionych. Ale to ich wybór. Udział 

w Walnym Zgromadzeniu to prawo, 
a nie obowiązek – stwierdził. Rok 2012 
nie był jakiś przełomowy. Była to nor-
malna działalność, realizowaliśmy po 
prostu nakreślone wcześniej zadania 
– kontynuował. Na szczególne podkre-
ślenie zasługują jednakże dwa punk-
ty. Pierwszy to, że w zeszłym roku ob-
chodziliśmy rocznicę 55-lecia istnienia 
naszej Spółdzielni. Drugi z kolei punkt, 
na który pragnę zwrócić uwagę, to za-
kończenie programu docieplenia ele-
wacji budynków, programu realizowa-
nego praktycznie od 1997 roku. W ro-
ku bieżącym prowadzimy docieplenia 
domów w osiedlach „Bańgów” i Węzło-
wiec”, nie objętych wspomnianym pro-
gramem. W dalszej części wypowie-
dzi prezes Zarządu SSM wskazał na 
to, że rok 2013 to pilnowanie kosztów, 
bo: wyniki ekonomiczne Spółdzielni 

przekładają się na wysokość opłat 
czynszowych. A te, po pierwszych pię-
ciu miesiącach tego roku są optymi-
styczne i jest duże prawdopodobień-
stwo, że i w tym roku nie będzie pod-
wyżki czynszu. Ostatnia miała miej-
sce już 2,5 roku temu. Oczywiście ma-
my podwyżki, tj. za wodę i wywóz od-

padów, ale są one ustalane niezależ-
ne od Spółdzielni. Zresztą, jeśli chodzi 
o śmieci, nie pogodziliśmy się z pro-
ponowanymi stawkami opłat i mamy 
nadzieję, że po odbytym przetargu, 
być może ulegną one zmniejszeniu. 

Zobaczymy. Oprócz tego chciałbym 
przypomnieć – ciągnął Zbigniew Lek-
ston – że w sprawie wprowadzonych 
w ubiegłym roku podwyżek za ener-
gię cieplną przez TAURON Ciepło, zło-
żyliśmy kilka protestów w różnych in-
stytucjach, między innymi w Urzędzie 

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

ciąg dalszy na str. 8

Zbigniew Lekston Wiesław Jaźwiec

O ilości obecnych w sali informowali przedstawiciele 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Podczas II części 

uczynił to Andrzej Waldera.
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ciąg dalszy ze str. 7
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
czy w Najwyższej Izbie Kontroli. Wie-
my, że ta pierwsza instytucja wszczę-
ła postępowanie, czy TAURON Ciepło 
nie prowadzi działalności monopoli-

stycznej. Od kiedy twardo zareagowa-
liśmy mogę zapewnić, że zmienił się 
stosunek władz TAURON-u do SSM. 
Zaczęli traktować nas poważnie, nie 
jako podmiot, a jako partnera. Odpo-
wiadają na pisma... Jak zauważamy, 
od września ubiegłego roku nie nastą-
piły kolejne podwyżki.

Prezes Spółdzielni wspominał rów-
nież, że tegoroczna działalność skupi 
się między innymi na realizacji progra-
mu modernizacji – estetyzacji – kolej-
nych klatek schodowych.

Po nim mównicę przejmował Wie-
sław Jaźwiec i uzupełniał sprawozda-
nie Rady Nadzorczej. W swoim prze-
mówieniu informował, że Rada Nad-
zorcza w okresie sprawozdawczym 
pracowała w niezmienionym składzie, 
odbywając dziewięć posiedzeń ple-
narnych i 22 posiedzenia Komisji Pro-
blemowych. – Ich tematyka wynikała 

z przyjętych Planów pracy oraz innych 
spraw związanych z jej kompetencja-
mi ustawowymi i statutowymi. Obejmo-
wała między innymi, takie zagadnienia 

jak: ocena realizacji wykonania pla-
nu gospodarczo-finansowego SSM za 
2012 rok, ustalenie miesięcznej staw-
ki za eksploatację i utrzymanie nieru-
chomości oraz opłaty czynszowej za 
1 m2 powierzchni garażowej, przyjęcie 
planu przygotowań zasobów SSM do 
okresu zimowego 2012/2013 i uchwa-

lenie Planu rzeczowo-finansowego ro-
bót remontowych na rok 2013 czy oce-
nę wykonania rzeczowego planu re-
montów za 2012 rok. 

Według przedstawionych informacji 
Rada Nadzorcza podjęła 52 uchwa-
ły. Wiesław Jaźwiec podkreślał też do-
brą współpracę z Zarządem SSM, co 
skutkowało właściwym prowadzeniem 
całokształtu działalności Spółdzielni, 
w różnych aspektach, a także z Ra-
dami Osiedlowymi, co pozwalało na 
szybki przepływ informacji i wynikające 
w związku z tym korzyści dla obu stron. 

Na zakończenie wywodu Przewodni-
czący Rady wystąpił w imieniu Rady 
Nadzorczej SSM o przyjęcie sprawoz-
dania finansowego za 2012 rok i udzie-
lenie absolutorium członkom Zarządu 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za działalność w roku 2012.

Ilu uprawnionych Członków?
Na każdej z trzech części WZ w tym 

punkcie obrad, podchodził do mikrofo-
nu przedstawiciel Komisji Mandatowo-
-Skrutacyjnej, by oznajmić zebranym, 
ile jest na sali mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. Ogłaszano więc 
kolejno: 34, 60 i 76, co w ostatecznym 
rozrachunku dało dokładnie 170 osób 
– Członków SSM, biorących udział 
w tegorocznym Walnym.

Uchwały i odwołania od uchwał
W dalszej części obrad, każdego 

cząstkowego Walnego Zgromadzenia, 
przystępowano do głosowania nad 12 
uchwałami. W tym mieściły się czte-
ry odwołania od uchwał Rady Nadzor-
czej o wykluczeniu, wykreśleniu z re-
jestru członków z zaległościami czyn-
szowymi. Było ich nieco mniej niż zwy-
kle, a głosowane w większości nie po-
zostawiały wątpliwości i trzy z czterech 

uchwał przegłosowywane były prawie 
jednogłośnie. Wyjaśnienie sytuacji zło-
żyła osobiście jedna osoba, inna zaś 
wystosowała pisemne zobowiązanie 
do uregulowania zaległości w konkret-
nym terminie. 

Przyjęcie uchwał lub nie, znane by-
ło dopiero po zliczeniu wszystkich gło-
sów przez przedstawicieli z wszystkich 
trzech Komisji Mandatowo-Skrutacyj-
nych. Podliczenie to wykonano po za-
kończeniu przeprowadzonej 26 czerw-
ca br. ostatniej części Walnego Zgro-
madzenia.

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

Obradowało WZ

Uwagi mieszkańców były skrzętnie notowane.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Wolne Wnioski
Ostatnim punktem obrad były Wol-

ne Wnioski. Te, pojawiły się dopiero 
podczas ostatniej, trzeciej części Wal-
nego Zgromadzenia, w której uczest-
niczyli mieszkańcy osiedli „Młodych” 
i „Chemik”. Jako pierwszy swój wnio-
sek przedstawił Zdzisław Ziomek. – 
Co tydzień w mojej skrzynce mam 
całe mnóstwo makulatury. Należało-
by uświadomić tych, co trzeba, 
że prywatne skrzynki nie są od 
wrzucania reklam. Reklamy po-
winno wsadzać się do skrzy-
nek reklamowych ogólnodostęp-
nych. Następnie obszernie wy-
powiedziała się Wanda Rurań-
ska, choć jedyny wniosek, ja-
ki udało się zapisać to: koniecz-
ność wymiany drzwi wejścio-
wych w budynkach przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 69, 
71, 73. O próbę uporania się 
z problemem psich odchodów 

i wygospodarowanie terenów pod wy-
biegi dla psów wnioskował z kolei Jó-
zef Jagieła. Edward Drzymała przed-
stawił sprawę wysokich drzew w re-
jonie ulic Szarych Szeregów i Jana 
Stęślickiego i prosił o ich przerzedze-
nie. W odpowiedzi usłyszał, że dopie-
ro będzie to możliwe najwcześniej po 
15 października lub w listopadzie, bo 
w tej chwili trwa okres lęgowy ptaków 
i nie ma zgody na wycinkę. Jako ostat-
ni wypowiedział się Józef Łapiński 
z osiedla „Młodych”, który stwierdził, 
że oświetlenie czujnikowe w klatkach 
nie jest wcale takie oszczędne, gdyż 
w dzień zapala się, a nie ma takiej po-
trzeby. Urszula Madeja odparła, że 
często zdarza się tak, iż mimo pory 
dziennej, na klatce jest ciemno i trudno 
niekiedy trafić kluczem do dziurki. Zbi-
gniew Lekston dodał, że dzięki zasto-
sowaniu czujników ruchu, tylko w ubie-
głym roku udało się zaoszczędzić oko-
ło 270 tys. złotych w skali całej Spół-
dzielni. Józef Łapiński prosił również 

o udrożnienie zsypów, gdyż niektórzy 
mieszkańcy robią sobie w pomiesz-
czeniach zsypowych „graciarnię”.

Walne Zgromadzenie uchwaliło:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu 

SSM z działalności za rok 2012 oraz 
kierunków działania w 2013,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2012,

- zatwierdzenie rocznego sprawozda-
nia finansowego Spółdzielni za rok 
obrotowy 2012 składającego się z:

1) bilansu zamykającego się tak po 
stronie aktywów, jak i pasywów kwo-
tą 198.794.447,49 zł,

2) rachunku zysków i strat wykazują-
cego nadwyżkę bilansową w wyso-
kości 666.300,84 zł,

3) rachunku przepływów pieniężnych 
wykazującego zwiększenie sta-
nu środków pieniężnych o kwotę 
1.137.790,68 zł,

4) zestawienia zmian w kapita-
le własnym wykazującego zmniej-
szenie kapitału własnego o kwotę 
7.455.269,36 zł,

5) informacji dodatkowej, obejmującej 
wprowadzenie do sprawozdania fi-
nansowego oraz dodatkowe infor-
macje i objaśnienia.

- podział nadwyżki bilansowej za 2012 
rok w wysokości 666.300,84 zł, któ-
rą postanawia się podzielić w ten 
sposób, że:

1) kwotę 110.647,69 zł, stanowiącą 
pożytki poszczególnych nierucho-
mości, zgodnie z art. 5 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych przeznaczyć na eksploatację 
i utrzymanie nieruchomości, z któ-
rych pochodzi,

2) kwotę 453.245,42 zł, stanowią-
cą różnicę między przychodami 
a kosztami eksploatacji i utrzymania 

własnościowych lokali użytko-
wych i garaży nie stanowiących 
gospodarki zasobami mieszka-
niowymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych przeznaczyć na eks-
ploatację i utrzymanie nierucho-
mości, z których pochodzi,
3) kwotę 102.407,73 zł, stano-
wiącą pożytki z własnej działal-
ności gospodarczej SSM, prze-
znaczyć na eksploatację utrzy-
mania nieruchomości w zakre-
sie dotyczącym członków Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, zgodnie z art. 5 ust. 2 usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych.

Oprócz tego Walne:
- udzieliło absolutorium członkom Za-

rządu SSM: Zbigniewowi Leksto-
nowi, Jolancie Sobek i Marianowi 
Odczykowi,

- upoważniło Zarząd SSM do zacią-
gania kredytów krótkoterminowych 
lub płatności wekslowych w kwocie 
ogólnej w okresie od 1. 07. 2013 do 
30. 06. 2014, nie przekraczającej 
1.000.000,00 zł,

- zadecydowało o losie czterech człon-
ków – dłużników, wykluczonych 
uchwałą Rady Nadzorczej SSM. 
Walne uchyliło trzy uchwały o wy-
kreśleniu, wykluczeniu, a jedną pod-
trzymało.
Kończąc obrady Przewodniczący 

wszystkich części WZ dziękowali przy-
byłym za udział i sprawne przeprowa-
dzenie obrad. Rafał Grzywocz

Władze Walnego Zgromadzenia - Część II
- osiedla: „Tuwima” i „Węzłowiec”:

Prezydium:
- Janusz Łach – przewodniczący
- Bronisław Breguła – sekretarz

- Marcin Klimczak i Bogdan Seweryn – asesorzy
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

- Adam Górecki
- Andrzej Waldera

- Wiesław Gola

Władze Walnego Zgromadzenia - Część III
- osiedla: „Chemik” i „Młodych”:

Prezydium:
- Jerzy Kurzawa – przewodniczący

- Urszula Madeja – sekretarz
- Jan Dudek i Bronisław Laube – asesorzy

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Piotr Majnusz

- Ewa Ozner
- Zbigniew Rogoż

Władze Walnego Zgromadzenia – Część I 
- osiedla: „Centrum”, „Michałkowice”,  

„Bańgów” i Członkowie oczekujący
Prezydium:

- Mieczysław Hojda – przewodniczący
- Barbara Henel – sekretarz

- Robert Japtok i Adam Dragański – asesorzy
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Joanna Baranowicz-Pluskwik

- Waldemar Olszówka
- Barbara Merta
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25 lat osiedla „Bańgów” 25 lat osiedla „Bańgów”

- Pamiętam pierwsze wrażenia, pa-
miętam. Wysiedliśmy razem z mo-
ją świeżo upieczoną żoną z autobu-
su na Starym Bańgowie i zapytaliśmy 
o drogę do nowopowstającego osie-
dla. Usłyszeliśmy: Idźcie tam, po śla-
dach błota, na pewno traficie. I rzeczy-
wiście, po kilkunastu minutach doszli-
śmy i zobaczyliśmy kilka bloków oraz 
wieeeelki plac budowy. Był lipiec 1988 
roku – wspomina swoje pierwsze 
chwile z rodzącym się co dopiero 
„Bańgowem” Wacław Inglot – jeden 
z pierwszych jego mieszkańców.

Dzisiaj, po dokładnie 25 latach ist-
nienia, w zasoby mieszkaniowe osie-
dla wchodzi 18 budynków z 85 klat-
kami schodowymi, 887 mieszkaniami. 
Jest rozbudowana infrastruktura osie-
dlowa, pełno zieleni, stoi szkoła, ko-
ściół, są sklepy, ale tak nie było od sa-
mego początku...

Gdy osiedle rosło, sporo było w tam-
tym czasie różnego rodzaju komen-
tarzy na temat już samego położe-
nia „Bańgowa”. Wydawałoby się, że 
rozłożenie go w niemal szczerym po-
lu sprawi trudności w pogodzeniu 
wszystkich spraw. – W Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej pro-
wadzono w końcu lat 80. Dwa place 
budowy: osiedle „Węzłowiec” i „Bań-
gów”. To pierwsze było postrzegane 
jako bardzo atrakcyjne, ze świetną lo-
kalizacją w pobliżu WPKiW w Cho-
rzowie (dziś Parku Śląskiego – dop. 
red.). Natomiast o „Bańgowie” mó-
wiono „osiedle na wsi” i kojarzono 
go z Przełajką – mówił kilka lat te-
mu w rozmowie z „MS” Zbigniew Po-
pek, były przewodniczący Rady Osie-
dla i onegdaj Naczelnik Inwestycji 
Miejskich w Siemianowicach Śląskich 
w okresie szybkiego rozwoju osiedla. 
Czas jednak pokazał, że to się powio-
dło, a dzisiaj przeważnie słyszy się, 
iż specyficzne położenie osiedla – na 
uboczu to walor, duży plus, bo daleko 
od miejskiego gwaru, bo zielono i pta-
ki śpiewają. Mało kto zamieniłby to 
miejsce zamieszkania na inne.

Pierwotnie miało powstać tu wielkie 
osiedle dla około 10 tysięcy mieszkań-
ców. Jednak w zasadzie na począt-
ku lat 90. skończyła się pewna epoka 
w budownictwie mieszkaniowym i dal-
sze plany rozwojowe zostały wstrzy-
mane. – Mówiło się swego czasu, że 
po drugiej stronie ulicy Bańgowskiej 
miało powstać lustrzane odbicie istnie-
jącego osiedla – wraca pamięcią Bar-

bara Florek, która w Radzie Osiedla 
„Bańgów” jest od zarania.

Latem 1988 roku, pierwsze wznie-
sione budynki, tj. kolejno: Władysława 

Reymonta 2-8, 10-12 oraz Marii Skło-
dowskiej-Curie 1-3-5, 7, 9, 11, 13, 15 
zaczęli zasiedlać mieszkańcy. – Mimo 
pewnych niedoróbek w mieszkaniach - 
jak mówiono: co tam niedokładnie wy-
konana stolarka okienna, nie domyka-
jące się drzwi – każdy cieszył się z te-
go co dostał. Wszystko szło przecież 

dopracować – relacjonuje Wacław In-
glot. Obserwowałem jak szkielety, fun-
damenty zamieniały się w stosunkowo 
krótkim czasie w budynki. Jak dopie-
ro co zasiane trawniki zieleniły się. Pa-
miętam, że na tych kilka budynków, ... 
set mieszkańców, samochodów moż-
na było zliczyć na palcach jednej rę-
ki. Całe osiedle jeździło jedynym au-
tobusem kursującym w okolicy – li-
nią 96 lub po prostu – chodziło pieszo. 
Pieszo przez „Bażanciarnię” do cen-
trum miasta, pieszo na zakupy na Sta-
ry Bańgów. Psioczyli trochę na nas, że 
im kolejki robimy, ale do czasu gdy nie 
zaczęły powstawać na naszym osie-
dlu sklepy. Przypomina mi się taki wą-
tek, że przynajmniej przez kilkana-
ście pierwszych miesięcy, mieszkań-
cy osiedla „Bańgów” byli łatwo rozpo-
znawalni. Po czym? Po ubłoconych bu-
tach! Dlatego sporo osób poruszając 
się gdzieś poza osiedle, brało po pro-
stu buty na zmianę. Ludzie byli wów-
czas wobec siebie jakby życzliwsi, bar-
dziej chyba zżyci...

O komunikację autobusową starano 
się na tym osiedlu przez długi, długi 
czas. – Jedną z pierwszych moich ini-
cjatyw było doprowadzenie do powsta-
nia przystanku autobusowego na po-
czątku osiedla, na którym zatrzymy-
wałyby się autobusy jadące z Czela-
dzi oraz uruchomienie okrężnej linii 96 
i 196 umożliwiającej dotarcie miesz-
kańcom osiedla w różne punkty miasta 
– wspomina Zbigniew Popek.

Problemów w początkowej fazie roz-
woju osiedla było więcej. Brak szko-
ły, przedszkola, sklepów, kościoła. Do 
tego rosnące potrzeby mieszkańców 
w sport, kulturę, rekreację, infrastruk-
turę. Nad wszystkim należało się za-
stanowić, co, gdzie i kiedy wykonać.

- Doszły mnie w pewnym momen-

cie słuchy, że miała zawiązać się Ra-
da Osiedla. Zawsze lubiłam wiedzieć 
co w trawie piszczy, stąd moje zain-
teresowanie. Zawiązaliśmy się po to 
myślę, by mieć wpływ na cokolwiek 
jako mieszkańcy, by aktywnie włą-
czyć się w proces kształtowania osie-
dla. Pierwsze spotkania Rady odbywa-
ły się jeszcze w szkole podstawowej 
w Starym Bańgowie. Później już w jed-
nym z pomieszczeń budynku przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 7 – opo-
wiada Barbara Florek i kontynuuje: 
Na pierwszych spotkaniach dyskuto-
waliśmy o zagospodarowaniu trawni-
ków, żywopłotów, wytyczeniu chodni-
ków, przejmowaniu kolejnych budyn-
ków. Zbigniew Popek rzucił w pewnym 
momencie: „zróbmy porządne dachy” 
– Spółdzielnia zainwestowała, wyko-
nano, a te do dzisiaj są solidne i chy-
ba na lata. Inicjatywy wychodziły ra-
czej spontanicznie. Innym razem Po-
pek wymyślił: „Niech ludzie pokażą, 
co chcą, gdzie potrzebują chodników. 
I tak mieszkańcy wydeptywali ścież-

O 
czcigodnym 

Jubilacie

Aktualny widok na najstarsze budynki osiedla „Bańgów”.
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ki, wydeptywali, by później w ich miej-
sce powstawały brukowane chodni-
ki. Z mojego punktu widzenia mogę 
powiedzieć, że osiedle to miało i ma 
szczęście do dobrych, mądrych go-
spodarzy. Przed Zbigniewem Popkiem 
był Ryszard Młynartowicz, a dziś jest 
równie doskonały Mieczysław Hojda 
– to ze strony Rady. Przez 10 lat kie-
rownikiem administracji był Zygmunt 
Kalus, a obecnie jest Danuta Mora-
wiec. Każdy dołożył coś od siebie.

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku oddawano kolejne budynki do 
użytku. Dosadzano około 100 drzewek 
rocznie, usprawniano stopniowo infra-

strukturę. Oprócz tego – jedną z waż-
niejszych inwestycji w ostatnich latach – 
mówił w marcu 1994 roku Zygmunt Ka-
lus – ówczesny kierownik administracji 
„Bańgów” – była restrukturyzacja syste-
mu cieplnego. Zmodernizowano kotłow-
nię wolnostojącą i wszystkie stacje wy-
mienników. W mieszkaniach zamonto-
wano 3.935 zaworów termostatycznych 
oraz zawory odcinające na powrocie. 
(...) Od początku istnienia osiedla ludzie 
skarżyli się na złą jakość wody. Obecnie 
dwa razy w miesiącu przeprowadza się 
specjalistyczne badania. 

Faktycznie problem z wodą był na 
tym osiedlu wiele lat. – Na początku 
to była makabra. Był osad, woda nie 
nadawała się właściwie do picia. By-
wało niekiedy, że wodę pitną dowożo-
no nam beczkowozem albo ludzie sa-
mi sobie skądś przynosili. Jest całkiem 
dobrze od jakichś kilku lat. Jeżeli cho-
dzi o inne media, gaz, prąd – było ok. 
Jedynym problemem mógł być brak 
telefonu, ale w tamtych czasach i bez 
niego jakoś sobie radzono. Ja dosta-
łem po czterech latach od wprowa-
dzenia się tutaj, podczas gdy niektórzy 
czekali nawet dwadzieścia – wspomi-
na Wacław Inglot.

A szkoła, sport i rekreacja? Nie trze-
ba było się o to upominać. Potrzeby 
widoczne były gołym okiem. – Tłumy 
dzieci, którym należało zagospodaro-
wać czas i oczywiście znaleźć przed-
szkole lub szkołę. W końcu lat 80. był 
tylko jeden plac zabaw, więc można 
sobie wyobrazić jak bardzo był oble-
gany. Robiono na nim wszystko, gra-
no w piłkę nożną, bawiono się lalka-
mi, tarzano w piaskownicy. Wszyscy 
musieli się jakoś pogodzić i zmieścić. 
Pamiętam, że zrobiono też takie dzi-
kie boisko blisko Rowu Michałkowic-
kiego – dopiero potem wybudowa-
no nam prawdziwe boiska sportowe 

z bramkami, usypano górkę sanecz-
kową i wytyczono ścieżki spacerowe – 
mówi Inglot.

Ważnym elementem życia osiedla 
od wielu, wielu lat są festyny osie-
dlowe. Barbara Florek opowiada, że 
pierwszy był totalnie spontaniczny. Nie 
istniał jeszcze krąg taneczny. Rozpalo-
no po prostu ognisko, ktoś wziął gita-
rę, każdy właściwie, przyniósł co miał. 
Nie były to czasy sponsorów, wszyst-
ko robiono własnymi siłami. To wszyst-
ko było takie sympatyczne...

Aktualnie pikniki osiedlowe, odby-
wające się raz w roku, gromadzą wie-
lu mieszkańców osiedla. Są wystę-
py gwiazd, zabawy, konkursy, zawsze 
można coś zjeść, czegoś się napić. 
Ostatnio wróciła rywalizacja sportowa. 

Szkoła w osiedlu „Bańgów” otwar-
ta została w marcu 1992 roku, parę 
lat później ze środków gminy dobudo-
wano salę gimnastyczną i przyszkol-
ne boisko ze sztuczną nawierzchnią. 
W „najgorętszych” latach do szkoły 
uczęszczało spokojnie przeszło 800 
dzieci. Dziś jest to Zespół Szkół nr 1 
w „Bańgowie”.

Praktycznie równolegle z zasiedla-
niem domów i budową kolejnych, roz-

poczęły się starania o objęcie opieką 
duszpasterską nowych mieszkańców. 
W 1988 roku erygowano parafię tym-
czasową w oparciu o pawilon kateche-
tyczny na Starym Bańgowie. Jej ad-
ministratorem ustanowiono ks. Anto-
niego Odróbkę – uzyskał urzędowe 
wskazanie lokalizacyjne na budowę 
kościoła. Obecną parafię pod wezwa-
niem św. Jana Sarkandra ustanowio-
no 1 stycznia 2004 roku. Jej probosz-
czem został ks. Krystian Bujak, któ-
ry od 1992 roku zajmował się budową 
kościoła. 20 maja 2006 roku abp Da-
mian Zimoń, metropolita górnośląski 
poświęcił nową świątynię.

Obecnie osiedle „Bańgów”, poza za-
budową mieszkalną, szkołą i kościo-
łem, posiada też kilka placów zabaw, 
nowoczesne boisko wielofunkcyjne 
przy Marii Skłodowskiej-Curie, pa-
wilony usługowo-handlowe, garaże – 
o które przed laty toczyły się długie 
dyskusje czy krąg taneczny, będący 
miejscem organizowanych imprez kul-
turalnych. Na osiedle składają się trzy 
ulice, którym patronują wybitni Pola-
cy: Maria Skłodowska-Curie, Włady-
sław Reymont i Karol Szymanowski. 

Ostatnimi czasy wiele mówiło się 
o bezpieczeństwie w „Bańgowie”. Od-
kąd zamontowano osiedlowy monito-
ring – jest spokojnie, poza pojedyn-
czymi incydentami. Wyzwaniem, jakie 
stoi przed administracją i Radą Osie-
dla, jest z pewnością wygospodaro-
wanie kolejnych miejsc parkingowych 
a zarazem pogodzenie tego z utrzy-
maniem terenów zielonych w osiedlu. 
Zwolenników i tego i tego nie braku-
je. Jakie będą następne lata funkcjo-
nowania „Bańgowa”? Co powstanie? 
Jakie potrzeby mieszkańców zostaną 
w kolejnych latach zaspokojone? Kie-
dyś podsumujemy. 

Rafał Grzywocz

25 lat osiedla „Bańgów” 25 lat osiedla „Bańgów”

Osiedle „Bańgów” rok 1999.

23 maja 1998 r. na terenie II etapu  
 oddano do użytku plac zabaw
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Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza proble-

mu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach odpo-
wiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wystarczy 
wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, bo na co dzień posił-
kujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej nazwy. Do naszych dokumen-
tów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym imieniem się posłu-
guje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. Teraz postanowiliśmy 
przypomnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały nazwę naszym ulicom. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni do 
ograniczenia objętości publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, przeciwnie, usilnie szukać będziemy informacji.

Maria Skłodowska-Curie – Polka wszechczasów
Królowa Jadwiga Andegaweńska, Pola Negri, Violetta Villas, Irena Sendlerowa, Wisława Szymborska czy wresz-

cie żyjąca Irena Szewińska. Wiele mieliśmy i mamy sławnych w świecie Polek – wybitnych, wyjątkowych, czę-
stokroć niedoścignionych w swoich dziedzinach – które trwale zapisały się na kartach historii. Największe uzna-
nie i sławę zdobyła jednak przez swoje odkrycia Maria Skłodowska-Curie. Podziwu dla niej nie kryli Dmitrij Men-
delejew czy Albert Einstein. Ta dwukrotna laureatka Nagrody Nobla ma dziś swoje ulice w wielu polskich i fran-
cuskich miastach. W Siemianowicach Śląskich znajduje się ona w osiedlu „Bańgów”.

Maria Skłodowska-Curie większość 
swojego życia spędziła we Francji. 
To też może nie dziwić, iż tu i ówdzie 
słyszy się o próbach „przywłaszcza-
nia” jej sobie przez Francuzów. Ale 
to ta ziemia ją wydała i tu-
taj się wychowała. Nigdy też, 
mieszkając we Francji, nie 
kryła swego pochodzenia – 
wręcz odwrotnie. Sprawy pol-
skie, mimo że na odległość, 
zawsze były jej bliskie. To Po-
lka, bez dwóch zdań.

Przyszła noblistka urodzi-
ła się 7 listopada 1867 roku 
w Warszawie, a więc w okre-
sie kiedy Rzeczpospolitej 
nie było na mapie Europy, 
a stolica w ówczesnym cza-
sie znajdowała się pod rosyj-
skim zaborem. Była najmłod-
szą z pięciorga dzieci Włady-
sława Skłodowskiego i Bro-
nisławy z Boguskich. Ro-
dzice byli nauczycielami. Oj-
ciec uczył matematyki i fizy-
ki w męskich gimnazjach, zaś 
mama była przełożoną pen-
sji dla dziewcząt z dobrych 
domów. W domu pielęgnowa-
ło się patriotyzm, dzieci wychowywa-
no w duchu oporu i snuło się marzenia 
o przyszłym wyzwoleniu Ojczyzny. Ro-
dzina Skłodowskich żyła skromnie. Od-
powiedzią na upadek materialny miało 
być wykształcenie. O te jednak w oku-
powanej Rzeczpospolitej, szczególnie 
kobietom, było trudno.

Maria mając dziesięć lat rozpoczę-
ła naukę w pensji dla dziewcząt, którą 
wcześniej prowadziła jej matka. Później 
kształciła się w III Żeńskim Gimnazjum 
Rządowym – ukończyła je w 1883 roku 
ze złotym medalem. W międzyczasie 

na gruźlicę umarła jej mama, a wcze-
śniej zaledwie 15-letnia siostra Zofia. 
Młoda Maria bardzo to przeżyła. Oj-
ciec, tuż po zakończeniu szkoły wysłał 
ją na parę miesięcy na wieś, aby po-

zbierała się fizycznie i psychicznie, po 
tych bolesnych przeżyciach.

Jesienią 1884 roku wraca do War-
szawy. Jaka czeka ją przyszłość „pod 
carem”, skoro edukacja na poziomie 
uniwersyteckim jest niedostępna dla 
kobiet, a studia za granicą kosztu-
ją drogo? Przyszła noblistka łatwo się 
nie poddaje. Dorabia sobie udzielając 
korepetycji z matematyki, fizyki i ję-
zyków obcych. Za namową Bronisła-
wy Piaseckiej, zaczyna uczyć czyta-
nia pracownice zakładu krawieckiego, 
oczywiście po polsku, gromadzi też dla 

nich małą biblioteczkę, składającą się 
z książek w ojczystym języku. Wszyst-
ko oczywiście odbywało się wówczas 
nielegalnie. Oprócz tego, uczęszcza 
wraz ze swoimi siostrami – Bronią 

i Helą, na wykłady tzw. Uniwersyte-
tu Latającego, pełniącego rolę tajnej 
szkoły wyższej, gdzie polscy profeso-
rowie, będący „w cieniu”, przekazywa-
li zakazaną przez władzę wiedzę. To 
właśnie dzięki owym profesorom kil-
ka lat później, w małym laboratorium 
w Warszawie, nasza bohaterka uczy 
się przeprowadzać różne doświadcze-
nia, eksperymenty z fizyki i chemii. Był 
to zalążek przyszłej, wieloletniej pracy.

Tymczasem Bronia miała ambicję, 
by podjąć studia medyczne w Paryżu, 
jednak podobnie jak Marię, nie stać 
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ją było na ich opłacenie. Maria de-
cyduje się pomóc siostrze i zarobio-
ne przez siebie pieniądze w większo-
ści jej przekazuje. Po to właśnie wy-
jeżdża na kilkanaście miesięcy z War-
szawy, kształcić prywatnie innych. To 
ważny moment w życiu przyszłej po-
dwójnej noblistki. Obie zdecydowały 
się w tej chwili na taki układ: najpierw 
do Paryża wyjedzie Bronia – Maria bę-
dzie ją utrzymywać, a potem odwrot-
nie. I tak też się stało. Do stolicy Fran-
cji Maria Skłodowska wyjeżdża na po-
czątku 1891 roku, wkraczając w naj-
ważniejszy, długi, trudny, ale owocny 
etap swojego życia.

W tym samym roku rozpoczęła więc 
wymarzone studia na jednym z naj-
starszych i najbardziej prestiżowych 
uniwersytetów w Europie – paryskiej 
Sorbonie, wybierając kierunki matema-
tyka i fizyka. Całą swoją wolę skupia-
łam na studiach (...) Było to jakby obja-
wienie nowego świata wiedzy, do któ-
rego nareszcie miałam wolny dostęp – 
wspominała. Zgodnie z obietnicą, Ma-
ria zamieszkała na początku u swo-
jej siostry. Mieszkanie Broni było miej-

scem spotkań całej polskiej emigracji 
– pisarzy, muzyków, przyszłych przy-
wódców politycznych – zaglądał tam 
chociażby Ignacy Jan Paderewski, 
tak więc nasza bohaterka miała stycz-
ność z całą emigracyjną śmietanką. 
Jednakże dla osoby chcącej w spokoju 
kształcić się, było to zbyt wiele – zde-
cydowała się więc wyprowadzić i wy-
najmować przez kolejne lata studiów 
małe mieszkanka, znajdujące się za-
zwyczaj na poddaszu budynków.

W 1893 roku zdobywa licencjat z fi-
zyki z pierwszą lokatą, rok później 
z nauk matematycznych z drugą. Po 
ukończeniu studiów otrzymuje stypen-
dium naukowe. Mimo to szuka dal-
szych środków, aby móc rozwijać się, 
prowadzić badania. Rozmawia z wie-
loma ludźmi. Spotyka w końcu profe-
sora Józefa Kowalskiego, za spra-
wą którego poznaje Pierre’a Curie – 
znanego już wówczas naukowca, od-
krywcy wraz ze swoim bratem, piezo-
elektryczności. Maria i Piotr szybko od-
najdują wspólny język, idee i pasje, co 
w ostatecznym rozrachunku doprowa-
dzi do zawarcia przez nich, w sumie 

krótko później, bo w lipcu 1895 roku, 
związku małżeńskiego.

Maria Skłodowska-Curie od zawsze 
była skromną osobą. Do tego oszczęd-
ną i gospodarną. Nie była zamożna. 
Na ślub zażyczyła sobie mało bru-
dzącą suknię, która później służyła jej 
w laboratorium.

Jej życie nabrało od tego momentu 
jeszcze większego tempa. Większość 
czasu poświęca na badania, a więc 
robi to, o czym marzyła i do czego dą-
żyła. Równocześnie poszukuje tema-
tu badań do pracy doktorskiej. Znajdu-
je go, wertując publikacje i analizując 
doświadczenia francuskiego fizyka – 
Henri Becquerela, który w 1896 roku 
dokonał odkrycia promieni uranowych. 
Dalsze wspólne badania Marii i Pio-
tra skupiły się właśnie wokół promie-
niotwórczości. W odróżnieniu od Be-
cquerela, który posłużył się metodą fo-
tograficzną, Skłodowska-Curie zasto-
sowała po raz pierwszy metodę elek-
trometryczną, jeszcze bardziej precy-
zyjną i dokładniejszą. To pozwoliło jej 
stwierdzić, iż w większości związków 

O czcigodnym Jubilacie
Tekst czytaj - str. 10

Osiedle „Bańgów”- budowa parkingu, ul. Karola 
Szymanowskiego 1-9 - rok 1999. Osiedle „Bańgów”- remont chodnika - rok 2007.

Osiedle „Bańgów” - w maju 2010 r.  
uruchomiono całodobowy monitoring.

W roku 2003  
wymieniono sieć c.o.

Karola Szymanowskiego 8 
w 2010 r. wyremontowano 

balkony
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uranu, ich promieniowanie jest rze-
czywiście proporcjonalne do zawarto-
ści, dwa minerały jednak – tzw. blen-
da smolista oraz chalkolit, wykazują 
promieniowanie zdecydowanie więk-
sze aniżeli wynikałoby to z zawarto-
ści w nich uranu. W następstwie cze-
go, w 1898 wysunęła odważną hipote-
zę, że w blendzie smolistej muszą wy-
stępować jakieś nieznane pierwiast-
ki o silnej promieniotwórczości. Kolej-
ne miesiące minęły Państwu Curie na 
potwierdzenie swoich przypuszczeń. 
Jeszcze tego samego roku ogłosili oni 
o odkryciu nowego pierwiastka, któ-
remu nadali nazwę „polon” – (Polon) 
nie bez powodu. Maria pragnęła zwró-
cić uwagę świata na sytuację politycz-
ną w swoim kraju. Pamiętajmy, Rzecz-
pospolitej „nie ma” od przeszło stu lat!

Kolejne lata wnikliwych analiz, do-
świadczeń, setki godzin spędzonych 
w laboratorium przy Lhomond przyno-
szą kolejne owoce. Jeszcze w grudniu 
1898 roku ogłoszono odkrycie kolejne-
go pierwiastka – radu. W 1902 roku Ma-
ria Curie na jednym z posiedzeń Akade-
mii Nauk – w lipcu tegoż roku, dokonu-
je pierwszego oznaczenia ciężaru ato-
mowego tego pierwiastka, potwierdza-
jąc tym samym jego odrębność fizycz-
ną. Maria i Piotr Curie dokładnie zbada-
li promieniowanie emitowane przed rad 
i polon. Dotychczasowe wyniki Skłodow-
ska-Curie wykorzystała w pracy dok-
torskiej „Badanie ciał radioaktywnych”, 
obronionej 25 czerwca 1903 roku.

Odkrycia te wywołały wręcz lawinę 
zainteresowań świata. Jeszcze w 1902 
roku do drzwi laboratorium naszej ba-
daczki i jej małżonka zapukał osobi-
ście Dmitrij Mendelejew – uczony, 
który opracował tablicę do dziś sta-
nowiącą podstawę klasyfikacji, gdzie 
uszeregował pierwiastki według ich ro-
snącej liczby atomowej, chcąc przyj-
rzeć się z bliska pracy Państwa Cu-
rie. Nie brakowało w tym czasie oczy-
wiście grupy niedowiarków, krytyków.

W 1903 roku Maria i Piotr wraz z Hen-
ri Becquerelem otrzymali Nagrodę No-
bla z fizyki za „odkrycie promieniotwór-
czości”. Warto wiedzieć, że byli oni jed-
nymi z pierwszych wyróżnionych, gdyż 
noblowska Fundacja powołana zosta-
ła do życia raptem dwa lata wcześniej.

Tak więc początek wieku XX to ist-
na „radomania”. Rad był rzadki, rad 
był drogi, rad był magiczny, rad leczył 
wszystko. (...) Jego odkrycie otworzyło 

przed fizyką i chemią nowe pola badań. 
Szybko pojęto wynikające z niego po-
dwójne, naukowe i gospodarcze, korzy-
ści. Odkrycie to zapoczątkowało właści-
wie nowy rozdział nauki. Radem jednak 
interesują się nie tylko fizycy, chemi-
cy, ale i lekarze, wojskowi czy chociaż-
by ci od urody. Sława małżonków Cu-
rie sięgała daleko poza granice Francji, 
choć tak naprawdę wcale im na aż tak 
wielkim rozgłosie nie zależało. Pragnę-
li jedynie wnieść swój wkład w naukę. 
I wnieśli, okupując to jednak podupada-
jącym z biegiem lat zdrowiem...

W kwietniu 1906 roku światem, 
a przede wszystkim Marią, wstrząsnę-
ła informacja o tragicznej śmierci pod 
kołami konnego wozu ciężarowego jej 
ukochanego małżonka. Piotr Curie kie-
rował wówczas katedrą fizyki w Sorbo-
nie. Środowisko profesorów, naukow-
ców na jego następcę nie widziało ni-
kogo innego, poza naszą noblistą. – 
Czuję wyraźnie, że opuściła mnie chęć 
do życia, że pozostaje mi tylko obowią-
zek wychowania dzieci, a także wo-
la kontynuowania zadań, jakie wzię-
łam na siebie – pisała. Skłodowska-
-Curie – cierpiąca wówczas po śmierci 
najbliższej osoby, co dowodzą jej za-
piski w dzienniku – zostaje w ten czas 
pierwszą kobietą, która otrzymała ka-
tedrę na wyższej uczelni! Po raz kolej-
ny zapisując się w historii.

Maria nie kończy pracy w laborato-
rium, absolutnie. Wraz z André De-
bierne udaje jej się wyodrębnić rad 
w postaci metalicznej, dodajmy – już 
nie w małym, ciasnym, mało przytul-
nym baraczku przy ulicy Lhomond, 
a niewielkiej fabryczce przeznaczonej 
wyłącznie do obróbki rudy. Opracowuje 
i udoskonala metody izolowania i otrzy-
mywania nowych substancji. Ponadto 
wykłada na Sorbonie i w Sèvres, a tak-
że bierze udział w konferencjach i spo-
tkaniach międzynarodowych, w tym 
najważniejszej – w konferencji So-
lvaya, gromadzącej najwybitniejszych 
naukowców świata fizyki i chemii.

W 1911 roku Maria Skłodowska-Cu-
rie, jako pierwsza osoba w świecie, 
otrzymuje drugą Nagrodę Nobla, tym 
razem w dziedzinie chemii i już samo-
dzielnie. Wydarzenie to poprzedziła 
jednak kampania nienawiści w stosun-
ku do niej w prasie, na temat roman-
su z żonatym naukowcem – Paulem 
Langevinem. Podłamana psychicznie 
chciała uciec od tej nagonki. Bardzo 
mocno zastanawiała się nad powrotem 

do Warszawy – namawiali ją wszyscy, 
począwszy od rodzeństwa, skończyw-
szy na... Henryku Sienkiewiczu.

Ostatecznie jednak została, ale 
w kolejnych latach bywała w ojczyź-
nie, wspierając tutejszych naukowców 
oraz swoich uczniów, między innymi 
z uruchomionej w Warszawie w 1913 
roku Pracowni Radiologicznej. W Pol-
sce również, po latach spełni się jedno 
z jej marzeń – otwarcie w 1932 roku 
warszawskiego Instytutu Radowego. 
Wcześniej udało się przekonać rząd 
Francji do przeznaczenia środków na 
budowę Instytutu Radowego w Pary-
żu, z którego wyszło kilku noblistów, 
w tym córka Marii – Iréne.

Warto wspomnieć również o wątku 
wojennym Marii Skłodowskiej-Curie. Nie 
mogąc służyć w Polsce, pomagała we 
Francji. Podczas I wojny światowej zor-
ganizowała osobiście służbę pojazdów 
radiologicznych, tzw. „małych Curie”. 
Dzięki tej aparaturze, w warunkach po-
lowych, często blisko pola walki, prze-
badanych zostało około miliona sto ty-
sięcy rannych – tyle też udało wykonać 
się na miejscu zdjęć rentgenowskich.

 Po wojnie, będąc u szczytu sławy – 
obsypywana różnego rodzaju nagroda-
mi, zaszczytami – nasza noblistka od-
wiedziła między innymi Stany Zjedno-
czone, aby pozyskać środki na wspo-
mniany wcześniej warszawski Insty-
tut Radowy. Jednak problemy ze zdro-
wiem narastały... - Coraz bardziej to-
czy ją rad. Po rękach, które ciągle po-
ciera, jakby chciała z nich zetrzeć jakiś 
niewidzialny brud, przychodzi kolej na 
oczy. Cierpi na chorobę popromienną. 
Mimo wszystko dalej działa, stojąc na 
czele Instytutu Radowego, wykładając, 
zabierając głos na międzynarodowych 
konferencjach. Maria Skłodowska-Cu-
rie zmarła na anemię złośliwą 4 lipca 
1934 roku w sanatorium w Passy. Cia-
ła Marii i Piotra Curie spoczywają dziś 
w paryskim Panteonie.

W Siemianowicach Śląskich ulica 
Marii Skłodowskiej-Curie jest głów-
ną arterią osiedla „Bańgów”, przy któ-
rej znajdują się między innymi: 44 klat-
ki schodowe, garaże, boisko wielo-
funkcyjne i krąg taneczny, gdzie mają 
miejsce najważniejsze wydarzenia kul-
turalne osiedla.

Materiał oparto na publikacji Laurenta Le-

mire’a – „Maria Skłodowska-Curie”, skąd po-

chodzą również cytaty oraz witryny interneto-

wej mariasklodowskacurie.info. Zdjęcie – za-

nichelli.it. Rafał Grzywocz

Maria Skłodowska-Curie – Polka wszechczasów
ciąg dalszy ze str. 13
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- Nareszcie jest w czym 
wybierać – to chyba naj-
częściej powtarzający się 
komentarz wśród naszych 
rozmówców, poproszo-
nych o opinię na temat 
ostatniej inwestycji Sie-
mianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w osiedlu 
„Węzłowiec”.

Faktycznie, na zmoderni-
zowanym boisku wielofunk-
cyjnym, usytuowanym na 
drugim etapie osiedla przy 
ulicy Władysława Jagiełły, 
zagramy już nie tylko w pił-
kę nożną, jak do tej po-
ry, ale i w siatkówkę, koszy-
kówkę, badmintona, tenisa 
ziemnego, a na upartego - 
choć oficjalnie nie ma te-
go napisanego w regulami-
nie użytkowania obiektu – 
i w piłkę ręczną. Od kilkuna-
stu dni, właśnie te dyscypli-
ny sportowe mają tu wzię-
cie – przyciągają coraz wię-
cej ciekawych, a zarazem 
chętnych gry, w większości 
młodych mieszkańców tego 
osiedla. Poszerzenie ofer-
ty sportowej powoduje, że 
boisko w „Węzłowcu” dołą-
czyło do grupy kilku podob-
nych nowoczesnych obiek-
tów sportowych ze sztucz-
ną nawierzchnią, wybudo-
wanych w innych osiedlach 
SSM, na przestrzeni ostat-
nich lat.

Trochę jednak trwało za-
nim ostatecznie otwarto no-
we-stare boisko w „Węzłow-
cu”... Mimo, że większość 
zaplanowanych robót było 
już praktycznie zakończo-
nych na koniec maja br., fa-
talne warunki atmosferycz-
ne – ulewne deszcze i ni-
skie temperatury, nie po-
zwoliły na szybkie dokoń-
czenie prac, tu: wytycze-
nia linii, czyli postawienia 
przysłowiowej „kropki nad 
i”. Udało się to mniej więcej 
w połowie czerwca, a krótko 
później, można było już uro-

czyście przecinać wstęgę 
i inaugurować działalność 
kolejnego boiska wielofunk-
cyjnego w zasobach SSM.

Dokładnie 17 czerwca 
br. nastąpiło owo przecię-
cie wstęgi, jakiego dokona-
li wspólnie: Zbigniew Lek-
ston – prezes Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej, Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący Rady 
Nadzorczej i zarazem Rady 
Osiedla „Węzłowiec” oraz 
Dariusz Bochenek – wice-
prezydent miasta, a równo-
cześnie przewodniczący RO 
„Michałkowice”. Na tę nie-
wielką uroczystość zapro-
szono między innymi człon-

ków Rady Osiedla, osiedlo-
wej administracji i przed-
stawicieli z innych osiedli 
spółdzielczych. – To kolej-
ny krok do przodu w kwestii 
modernizacji naszych boisk. 
Dziękuję wszystkim przyby-
łym, a w szczególności wy-
konawcy – firmie DAXBOR 
– za dobrze wykonaną pra-
cę. Mam nadzieję, że obiekt 
ten będzie dobrze służył na-
szym mieszkańcom, oby jak 
najdłużej w takim stanie – 
powiedział Zbigniew Lek-
ston podczas swojego krót-
kiego wystąpienia.

Jako pierwsze, gry na 
odnowionej, sztucznej na-
wierzchni, mogły skoszto-
wać siatkarki – uczenni-
ce Zespołu Szkół Sporto-
wych w Siemianowicach 
Śląskich, zaproszone przez 
Spółdzielnię do rozegrania 
meczu pokazowego. Po kil-
kudziesięciu minutowej roz-
grywce, można już było do-
pytywać o pierwsze wraże-
nia z gry czy spostrzeże-
nia. Wyraźnie zadowolone 
dziewczyny, chętnie dzieliły 
się swoimi uwagami: - Bar-
dzo dobrze się stało, że to 
boisko zostało odnowione 
i rozbudowane o nowe dys-
cypliny sportowe. Przedtem 
korzystali z niego właściwie 
tylko piłkarze. Teraz każ-
dy ma swój czas dla sie-
bie, zgodnie z regulaminem. 
Nawierzchnia jest napraw-
dę fajna. Nawet jak ktoś się 
przewróci, nie zrobi sobie 
jakiejś wielkiej krzywdy. To 
duży plus dla takich boisk. 
Słusznie też postąpiono, za-
mykając je na noc. Przynaj-
mniej jest duża szansa, że 
nie będzie ono dewastowa-
ne – podsumowywały Da-
niela Głogowska, Marty-
na Aleksandrowicz, Klau-
dia Wilczok i Klaudia Mi-
chalska z ZSS w Siemiano-
wicach Śląskich.

Z ciekawością otwarciu 
przyglądali się inni miesz-
kańcy osiedla, nie omiesz-
kając dorzucić swoich 
„trzech groszy” komentarza: 
- Jestem już w tym wieku, 
że do sportu się nie nada-

Drugi oddech boiska 
w „Węzłowcu”. I to jaki!
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ję, ale cieszy oko, gdy widzi 
się, że coś się tu robi dla in-
nych. Pamiętam jaka radość 
była, gdy to boisko wybudo-
wano. Potem całymi dnia-
mi ktoś tu grał. Obserwowa-
łem następnie jednak stop-
niową jego degradację. Na-
wierzchnia stała się z cza-
sem wyraźnie zużyta, brud-
na, widziało się, że młodzież 

też tym samym coraz mniej 
garnęła się do grania. Mam 
nadzieję, że wydane pienią-
dze nie pójdą na marne i ży-
cie tu wróci – stwierdził An-
drzej Ilgner. 

Swoją opinią podzielił 
się też pan Tomasz z uli-
cy Władysława Jagiełły: 
Mam nadzieję, że to dopiero 
pierwszy etap zagospoda-
rowania tego dużego placu. 
Moim zdaniem, należałoby 
usunąć dwa stoły pingpon-
gowe, znajdujące się w są-
siedztwie boiska, na których 
i tak prawie nikt nie gra – 
zostawić ten jeden, niedaw-
no przeniesiony – i zastąpić 
je czymś nowszym, co przy-
ciągałoby młodzież. Może 
jakąś mini siłownią? W Par-
ku Śląskim ma powodzenie, 

i to wśród ludzi w różnym 
wieku. Skatepark? Pamię-
tam, jak kilka lat temu był 

szał na deskorolkę i wszy-
scy chcieli być Tony Haw-
k’iem, ale wydaje mi się, że 
to już przeszłość. Skaterów 

mało co widać, choć mimo 
wszystko zostawiłbym ten 
kącik, poddając go jedynie 
odświeżeniu.

Na plus modernizację bo-
iska przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły ocenia Marcin 
Klimczak – świeżo upie-

czony członek Rady Osie-
dla „Węzłowiec”: Na pew-
no było to potrzebne. Liczę 
na to, że poszerzenie ofer-
ty sportowej sprawdzi się. 
Mamy teraz bardzo funkcjo-
nalny obiekt, dający możli-
wość wyboru formy spędza-
nia czasu wolnego.

Najważniejsze zmiany, ja-
kie nastąpiły na tym obiek-
cie sportowym, to oczywi-
ście rozszerzenie możliwo-
ści gry w różne dyscypliny 
sportowe, renowacja na-
wierzchni, zamykanie go na 
noc, monitoring 24 godziny 
na dobę i... gospodarz.

- Rzeczywiście, wzorem in-
nych osiedli, tam gdzie poja-
wiły się obiekty wielofunkcyj-
ne, do opieki nad boiskiem 
zatrudniony został gospo-
darz. Dysponuje on klucza-
mi, tak więc jego zadaniem 
jest dopilnować, by było ono 
czynne w godzinach zapisa-
nych w regulaminie, a więc 
przede wszystkim chodzi 
o to, żeby było ono zamknię-

te w nocy, celem uniknięcia 
libacji nocnych oraz dewa-
stacji. Osoba ta pilnuje rów-
nież, by poszczególne dys-
cypliny sportowe były rozgry-
wane w ustalone harmono-
gramem dni, poprzez dyspo-
nowanie odpowiednio sprzę-

tem sportowym, składowa-
nym w specjalnie do tego 
celu wybudowanym maga-
zynie. Ponadto rozwiesza in-
formacje o zmianach w pro-
gramie użytkowania – wyli-
cza Piotr Iwaniak, kierownik 
administracji „Węzłowiec”.

Obiekt wielofunkcyjny 
przy ulicy Władysława Ja-
giełły czynny jest w okresie 
od 1. 05. do 31. 08. w go-
dzinach 9.00-20.00, od 15. 
04. do 30. 04. i 1. 09. do 31. 
10. w godzinach 9.00-18.00. 
Z boiska mogą korzystać 
dorośli oraz dzieci powyżej 
7 roku życia. W poniedział-
ki i środy na boisku za-
gramy w koszykówkę oraz 
siatkówkę, wtorek i sobota 
– w tenis ziemny, czwartek 
– w koszykówkę oraz bad-
minton, piątek i niedziela – 
w piłkę nożną.

W środy, w godzinach 
16.30-19.30, boisko jest za-
rezerwowane dla dzieci 
uczestniczących w bezpłat-
nych zajęciach piłkarskich, 

organizowanych przez Sie-
mianowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową pod patrona-
tem Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej (piszemy o tym w in-
nym miejscu „MS” 7/2013 – 
dop.red.).   

Rafał Grzywocz

Drugi  
oddech…

Remontując  min imal i zu j  ha łas. 
Pamięta j ! ! !  Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy…  niesnaski pozostaną.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Docieplają, modernizują, koszą  
i usuwają skutki ulew

Radzić sobie z robotą jakoś musieli, 
z przerwami, bo z przerwami, ale nie 
takimi znów, aby większość zaplano-
wanych robót miała zostać przesunięta 
choćby o miesiąc. Póki co, rusztowa-

nia stoją w osiedlach: „Bańgów”, „Cen-
trum”, „Węzłowiec” – docieplanie, trwa 
remont długiego chodnika wzdłuż bu-
dynków przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka. 
Z wewnętrznych prac, uwagę przyku-
wają odnawiane kolejne klatki schodo-
we przy ul. Przyjaźni. Nadmieńmy, że 
wiele z tych prac wykonują konserwa-
torzy z poszczególnych administracji.

Pojedyncze skutki nawałnic
Oprócz bieżącej działalności i wy-

konywaniu poszczególnych punktów 
planu robót remontowych, realizowa-
niu wniosków mieszkańców z niektó-
rych osiedlach w sprawie doraźnej na-
prawy balkonów, dachów garaży czy 
awaryjnej wymiany pionów i poziomów 
wodnych, w czerwcu w związku z ule-
wami, jakie kilkukrotnie nawiedziły ob-
szar Górnego Śląska, w administra-
cjach SSM odnotowano w sumie kilka-
naście zgłoszeń o przeciekach z da-
chów, kominów, z daszków nad bal-
konami oraz przez ściany budynków. 
Były takie między innymi na adresach: 
Grunwaldzka 2C, D, Walerego Wró-
blewskiego 28A, 32, Jana Polaczka 
4A, Powstańców 54C, Karola Świer-
czewskiego 46A, B, Spokojna 3A, B, 

Aleja Młodych 10-15. Osiedle „Wę-
złowiec” zubożało o dwa drzewa – si-
le wiatru nie oparły się, niestety, ro-
snące do niedawna w rejonie budyn-
ków Grunwaldzka 2A, B i 5A. Wichu-

ra, bezlitośnie wyrwała je z korzenia-
mi, dziw bierze, z jaką łatwością. Te-
raz trzeba będzie zastanowić się nad 
zapełnieniem tej luki.

A co poza tym w osiedlach?
Osiedle „Węzłowiec”

Najważniejsze roboty toczą się od 
kilku tygodni na drugim etapie osiedla 
„Węzłowiec”. Renowacja elewacji ścian 
budynków odbywa się przy ulicach: 
Władysława Jagiełły 27, 29 i 31. Po 
kolei. Przy Wł. Jagiełły 27 odnowiona 
jest już ściana frontowa od strony klat-
ki „A” i „B” „D”– na „C” „nabity” jest już 
styropian wraz z wyprawą tynkarską. 
Wykonane są również roboty na balko-
nach na „A”. Na budynku przy Włady-
sława Jagiełły 29 wyróżnia się już od-
nowiona ściana szczytowa od strony 
klatki schodowej „A”. Przy Władysła-
wa Jagiełły 31 mamy gotową ścianę 
szczytową od „A”, frontową klatki „B” 
i położony styropian na najwyższej klat-
ce schodowej bloku – „D”.

Oprócz wymienionych robót, kon-
serwatorzy administracji zamontowa-
li luksfery, zastępując nimi drewniane 
okna, w piwnicach budynku przy Wła-
dysława Jagiełły 11D, usprawnili od-

prowadzanie wody poprzez dołożenie 
rury spustowej na garażach Władysła-
wa Jagiełły 15. Na wniosek mieszkań-
ców zamontowali też kraty (z odzysku) 
na dachu podziemnej stacji należącej 
do spółki TAURON Ciepło, uniemoż-
liwiając teraz schodzenie się różnego 
rodzaju towarzystwa, które przeszka-
dzało mieszkańcom okolicznego bu-
dynku – ulica Jana Polaczka 4C.

Na uwagę zasługują jeszcze robo-
ty przeprowadzone na domu przy uli-
cy Władysława Łokietka 24, gdzie na 
nowo wyłożono ścianę szczytową płyt-
kami klinkierowymi. Położone wcze-
śniej odspajały się od cokołu budynku.

Osiedle „Młodych”
W tym osiedlu póki co niewiele się 

dzieje. Po miesiącach, gdzie robot-
ników widać było na każdym kroku, 
czerwiec był czasem, w którym sku-
piono się raczej na pielęgnacji krze-
wów i żywopłotów, koszeniu trawy 
i wymianie pojedynczych odcinków 
pionów wodnych.

Pod koniec czerwca br. na ścianach 
wejścia do klatek schodowych przy 
Alei Młodych 1 i 2 pojawiły się płytki 
klinkierowe.

Osiedle „Michałkowice”
Niewiele więcej działo lub dzieje się 

w „Michałkowicach”, choć tu sprawnie 
postępują prace związane z odnawia-
niem kolejnych klatek schodowych osie-
dla - przy ulicy Przyjaźni. Roboty w czte-
rech klatkach: 18A, B, 22 i 22A zakoń-
czą się prawdopodobnie do końca lipca.

Osiedle ma za sobą pierwszy pokos 

ciąg dalszy na str. 18

Ależ ci robotnicy, pracujący na wolnym powietrzu, mieli w ostatnich ty-
godniach różne warunki do pracy... Istna huśtawka pogodowa – od 

chłodnych, bardzo deszczowych czerwcowych dni, kiedy nieraz deszcz po-
jawiał się z nikąd, niespodziewanie, przez umiarkowane, całkiem przyjem-
ne, po 30 stopniowe upalne dni, jakby w środku lata i nie w Polsce.

Osiedle „Węzłowiec”. Usuwanie skutków czerwcowej nawałnicy – ul. Grunwaldzka 2A, B i ul. Grunwaldzka 5A.
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trawy, a za chwilę rozpocznie się na-
stępny. Konserwatorzy z kolei wymie-
niają w budynkach kolejne piony zimnej, 
ciepłej wody oraz cyrkulacji. Ostatnio na 
przykład przy ulicy Wyzwolenia 6A oraz 
Przyjaźni 40 (tylko pion zimnej wody).

Przed balkonami budynku przy Wła-
dysława Sikorskiego 2 wykopana 
jest dziura, ale nie bez przyczyny. 

Prace tam prowadzi TAURON Ciepło, 
w związku z awarią sieci ciepłowniczej.

Latem zaplanowano między inny-
mi wykonanie parkingu na kilkanaście 
miejsc wraz z drogami dojazdowymi 
przy ulicy Władysława Sikor-
skiego 1.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” od do-

brych kilku miesięcy obser-
wujemy rusztowania stojące 
przy trzech budynkach przy 
ul. Karola Świerczewskiego 
46, 48 i 50. Trwają tam bo-
wiem prace dociepleniowe. 
Na koniec czerwca br., na 
budynku przy K. Świerczew-
skiego 46 wykonanych jest 
90% robót. Blisko ukończe-
nia jest też budynek oznaczo-
ny numerem „50”, gdzie po-
została jedynie estetyzacja wejścia do 
klatki. Z kolei na budynku przy Karola 
Świerczewskiego 48 zrealizowanych 
zostało 65-70% zadań. Trwa docieple-
nie ściany frontowej. Wkrótce pojawią 
się też płytki klinkierowe w wejściu do 
tego domu.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W tym osiedlu przynajmniej kilka ro-

bót zasługuje na uwagę. Z zakończo-
nych z pewnością trzeba wymienić wy-
remontowane schody terenowe w rejo-
nie budynków przy ulicy Okrężnej 1-3 

w kierunku Leśnej 15, daszki balko-
nowe na ostatniej kondygnacji budyn-

ku przy Wojciecha Korfantego 9C 
i kolejne dachy na garażach, zgłoszo-
ne przez ich użytkowników w admini-
stracji i zakwalifikowane do realizacji. 
Ponadto w drugiej połowie czerwca, 

na prośbę mieszkańców, przy scho-
dach zewnętrznych w rejonie W. Kor-
fantego 1C zamontowano poręcz. Ni-
by drobiazg, ale ułatwi życie niektó-
rym mieszkańcom. Natomiast w poło-

wie ub.m. rozpoczął się remont scho-
dów wejściowych do klatki schodowej 
budynku przy W. Korfantego 6A i bal-
konów ostatniej już klatki domu przy 
Hermana Wróbla 7. 

Osiedle „Bańgów”
Gdyby stanąć na placu zabaw przy 

Władysława Reymonta na pierwszym 
etapie osiedla i rozejrzeć się wokoło, 
zobaczylibyśmy więcej robotników niż 
mieszkańców osiedla, pełno rozłożo-
nych stalowych rusztowań i styropianu. 
A to z tego powodu, że właśnie w tym 

rejonie docieplane są aż trzy budynki – 
Władysława Reymonta 14-24, 26-36, 

38-48. Zakres prac obejmuje również 
remont balkonów, attyk, wejść do kla-
tek, a także wymianę okien w klatkach 
schodowych, co sukcesywnie jest czy-
nione. Co ciekawe, roboty prowadzo-
ne są nie tylko pod nadzorem Inspek-
tora Budowlanego, ale także ornitolo-
ga, a ma to związek z osiedleniem się 
w „Bańgowie” sów, będących pod ści-
słą ochroną gatunkową w Polsce (czy-
taj i patrz str. 38 i 39) oraz okresem lę-
gowym ptaków. Jak informuje admini-
stracja, zgłaszają się osoby chętne na 
zamontowanie nowych zadaszeń na 
ostatniej kondygnacji budynków. Przy-
pomina także, że jest to możliwe przy 
podziale kosztów: 70% – Spółdzielnia 
i 30% – mieszkaniec.

Oprócz dociepleń, w ostatnim cza-
sie wyremontowano schody wejścio-
we do budynków przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 52 i 56 oraz dużo bar-
dziej sfatygowane – pod numerami 
„50” i „54”.

Pod koniec czerwca na osiedlu uno-
sił się zapach skoszonej trawy. Tak, 
prawie całe osiedle jest już po II poko-

sie trawy.
Osiedle „Chemik”

Relację z osiedla „Che-
mik” zaczynamy od informa-
cji o tym, że miasto remon-
tuje drogę wzdłuż budynków 
przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka. Osiedlowa administra-
cja z kolei, już pod koniec 
maja zleciła rozpoczęcie re-
montu chodnika ciągnącego 
się wzdłuż budynków przy uli-
cy Alfonsa Zgrzenioka 27-
41. To duże roboty, bo sam 
chodnik to nie wszystko. Ma 
on jeszcze nitki w bok, które 

przy okazji ekipa remontowa też wy-
kłada brukiem. Pod koniec czerwca 
mieliśmy zrealizowane 80% zadania.

Tymczasem na pawilonie usługowo-
-handlowym przy Walerego Wróblew-
skiego 67, jak się ciut postaramy, do-
strzeżemy robotników prowadzących 
kolejny etap remontu dachu tego bu-
dynku. W innej części osiedla, już bez 
wychylania, zauważymy ekipę wymie-
niającą przyłącze instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej przy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 43. Rafał Grzywocz

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

ciąg dalszy ze str. 17

Docieplają, modernizują…

Osiedle „Bańgów”. Na rusztowaniach pełno, na placu zabaw pusto.  
Trwa docieplanie trzech budynków przy Wł. Reymonta.

Osiedle „Tuwima”. Papa termozgrzewalna  
na dachach kolejnych garaży  

winna zdecydowanie wyeliminować przecieki.
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Osiedle „Tuwima”. Metodą alpinistyczną  
remontuje się balkony przy Hermana Wróbla 7.

Osiedle „Centrum”.  
Trwa docieplanie ściany  

frontowej budynku  
przy K. Świerczewskiego 48.

„Młodych”. Świeżo wyłożone  
płytki klinkierowe na wejściu  
do klatki przy Alei Młodych 2.

Osiedle „Chemik”. Jak dobrze się 
przyjrzeć, to na dachu pawilonu 

usługowo-handlowego przy 
W. Wróblewskiego 67 widać 

robotników.

Docieplają, modernizują…
Tekst czytaj - str. 17



20 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2013

Osiedle „Michałkowice”. Przy Wł. Sikorskiego 2 do czasu usunięcia 
awarii pozostanie odsłonięta sieć ciepłownicza.

Osiedle „Tuwima”. Naprawa schodów terenowych  
rejon ul. Okrężna 3 w kierunku Leśnej 15.

Osiedle „Węzłowiec”. Ulica Władysława Łokietka 24  
– nowe płytki na elewacji.

Osiedle „Tuwima”. Rozpoczął się remont schodów wejściowych do budynku przy Wojciecha Korfantego 6A

Osiedle „Tuwima”.  
Boisko przy ul. Okrężnej ogrodzone.

Osiedle „Bańgów”. Równo 
przycięty żywopłot i trawa do tego.

Osiedle „Węzłowiec”. Luksfery 
zastąpiły stare drewniane okno  
– ul. Władysława Jagiełły 11D.

Docieplają, modernizują…
Tekst czytaj - str. 17
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Lato przywitano tłumnie

Na zakończenie „2 plus 1”

Skoczne rytmy same niosły nogi.

„Kubusie” w przedstawieniu teatralnym.

Street dance.

Jak na festyn przystało było piwo, kiełbaski  
i dobry humor.

Na boisku boule.
Henryk Lazar odbiera Puchar  

za turniej im. J. Dingesa.

Parasolki, parasolki.

Karolina Kowalska  
może swój występ uważać za udany.

Tekst czytaj - str. 24



22 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/201322 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2013

Bawiono się wspaniale
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Bawiono się wspaniale
Deszcz właściwie zawsze towarzyszył festynom w Bańgowie. Chyba na 

palcach jednej ręki zliczylibyśmy takie, podczas których niebo nie uro-
niłoby ani kropli. Ba, był też i taki, że go przerwano, bo z nieba leciały hek-
tolitry wody i wszystko zaczęło pływać.

Również i teraz podczas festynu 
z okazji Jubileuszu 25 lecia osiedla 
tradycji stało się zadość i trochę popa-
dało. Na szczęście tylko tro-
chę, przelotnie, chociaż był 
moment, że wydawało się, iż 
będzie lało, a lało. Niebo by-
ło czarne od chmur, a ziemię 
spowił mrok. Deszczyk, któ-
ry spadł bardziej przypominał 
jednak polanie wodą, by się 
nie kurzyło i dobrze się stało, 
że skropił ziemię, bo faktycz-
nie kurzyło się mniej.

Bańgów słynie swymi fe-
stynami, gdyż jest jedynym 
osiedlem, na którym regular-
nie obok kręgu tanecznego – 
też jedyne osiedle, które ta-
kowy krąg posiada – rozpa-
lane jest ognisko. Można przy 
nim rzecz jasna upiec sobie kiełbaski, 
posiedzieć i pośpiewać, chociaż chęt-
nych do śpiewu coraz mniej. Jak do te-
go doszło, że ognisko stało się stałym 
elementem – czytaj tekst O czcigod-
nym jubilacie. 

Pierwszą częścią jubileuszowego fe-
stynu był blok sportowy. W jego ra-
mach odbył się, w godzinach przedpo-
łudniowych, Turniej Tenisa Ziemne-
go. Zapisało się 9 uczestników w tym 
jedna dziewczynka, była nią Estera 
Razakowska. Rozegrano też rozgryw-
ki w piłce nożnej.

W tenisie ziemnym po emocjonują-
cych rozgrywkach najlepszymi oka-
zali się.

- Marcin Wawrzon – I miejsce,
- Przemysław Przyborowski – II miej-

sce
- Marek Drost – III miejsce
- Robert Skubała – IV miejsce.
Dalsze miejsca zajęli: Damian 

Skowronek, Grzegorz Dąbrowski, 
Marek Janikowski, Michał Gębica.

Natomiast w turnieju piłki nożnej, 
po serii spotkań I miejsce zdobył – 
K.S. BAŃGÓW w składzie:

Maciek Roger, Tymoteusz Jaśko, 
Jakub Młynartowicz, Piotr Padyma, 
Denis Bańka, Dominik Rant, Damian 
Wąchała.

Kolejne przypadły w udziale:
 II – P.B.K.S. tj. Podwórkowemu 

Bańgowskiemu Klubowi Sportowe-
mu grającemu w zestawieniu: Hubert 

Cichoń, Oskar Braksator, Mateusz 
Odyga – najmłodszy zawodnik, Da-
wid Chwałkowski, Kamil Mazur, Fi-

lip Janota, Adam Lech, Marcin Fijoł, 
Mikołaj Czajor.

III – Legii Bańgów: Mateusz Karwat, 
Arkadiusz Woźnicka, Nicola Sitek, 
Krzysztof Jonik, Dominik Wróbel, 
Jakub Łokieć, Piotr Drzyzga.

Godziny popołudniowe to już rozryw-
ka przez duże i małe r, pokazy spraw-
nościowe, tańca, humor. Na estradzie 
obejrzeć mogliśmy uczniów z Zespo-
łu Szkół nr 1 z „Bańgowa” i wokalistów 
z MDK im. Henryka Jordana. Szcze-
gólnie ci ostatni wywarli ogromne wra-
żenie na słuchaczach, gdyż z niejed-
nych ust słyszeliśmy, że są to cieka-
we głosy, które jak tylko ktoś jeszcze 
nad nimi popracuje to... Na estradzie 
prezentowali się m.in. Karolina Ko-
walska, Wiktoria Rytkowska, Izabela 
Sarwa, Karolina Paruch, Rafał Kura, 
Sandra Pietroniec, Urszula Koziel-
ska, Alicja Bednarczyk.

Do gustu zebranych na kręgu ta-
necznym przypadła Grupa Teatralno-
-Filmowa „Szansa” z Gimnazjum nr 
3 w Siemianowicach Śl. Młodzi arty-
ści pokazali kilka skeczy m.in. „Drzwi”, 
„Gazeta” – Kabaretów: Moralnego Nie-
pokoju oraz Młodych Panów i słynny 
od dziesiątków lat szmonces klasyk 
swego gatunku: „Sęk” Kabaretu Du-
dek. Ponadto, swój występ wzbogaci-
li piosenkami z repertuaru różnych wy-
konawców. 

Później prezentowała się manufak-
tura tańca ulicznego przedstawiając 

tańce takich styli jak: street dance, hip 
hop, break.

Zainteresowanie wzbudził pokaz ele-
mentów samoobrony oraz technik in-
terwencji przygotowany przez funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej. Widzo-
wie obejrzeć mogli zasłony przed ude-
rzeniami, kopnięciami, uwalnianie się 
z uchwytów, uścisków itd. Dwójka 

Strażników ofiarnie prezen-
towała swe umiejętności i nie 
bacząc na zroszone asfalto-
we podłoże ofiarnie wykony-
wała przewroty, pady.

Później estradą zawład-
nął Mirek Jędrowski z zespo-
łem. Tez znany i lubiany ślą-
ski artysta przypadł, a jakże, 
do gustu bawiącym się, zaś 
prezentowane skecze i wi-
ce wywoływały salwy śmie-
chu. Dzieci i dorośli dzielnie 
współuczestniczyli dźwię-
kowo w kilku wersjach bajki 
o Czerwonym Kapturku, za-
mieniając się w szumiący las, 
imitując wycie wilka itd.

Bańgowianom prezentował się jesz-
cze zespół „Romantic”, a festyn koń-
czył zapraszając wszystkich do tańca 
zespół „FORMAT”.

Całość prowadzili Danuta Białas 
i Krystian Stasiczek.

Grupa czyniła to tak skutecznie, że 
zabawę przedłużono o pół godziny. 

Tegoroczny festyn zgromadził spo-
ro mieszkańców. Wielu z nich wspomi-
nało pierwsze dni osiedla, jak i festy-
ny pod szkołą, czy nawet te w błocie 
w miejscu obecnego kręgu.

Państwo Adam i Barbara mówili 
nam, że mieszkają w Bańgowie 24 la-
ta i nie wiedzą, kiedy ten czas prze-
leciał. Pamiętają pierwsze dni i pro-
blemy. Pamiętają, że niewielu chciało 
mieszkać w Bańgowie, bo wybierano 
„Węzłowiec”. Teraz jest na odwrót lu-
dzie garną się do Bańgowa.

Nieco mniejsi stażem zamieszkania 
Alicja i Jan B. z sentymentem wspo-
minają pierwsze dni, wspólne zabawy. 

Podczas festynu zauważyliśmy ks. 
Krystiana Bujaka – proboszcza para-
fii pw. św. Jana Sarkandra, Jacka Gu-
zego – prezydenta miasta, Adama Ce-
bulę – przewodniczącego Rady Mia-
sta i bańgowianina (puścił się w tany 
z ogromną werwą), Wiesława Jaźwca 
– przewodniczącego Rady Nadzorczej 
SSM, Jolantę Sobek i Mariana Od-
czyka - wiceprezesów Zarządu SSM.

Pod wieczór kolejnej tradycji zadość 
się stało i zapłonęło ognisko. pes
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Boule na pierwszy rzut
Pierwszym wydarzeniem tegorocz-

nego Powitania były dwa turnieje 
w boule – dla dzieci i dorosłych, z cze-
go ten drugi będzie od teraz, co roku 
przypominał o zmarłym niedawno Je-
rzym Dingesie – inicjatorze tych roz-
grywek w naszym mieście.

Do rywalizacji w pierwszym turnieju 
zgłosiło się 16 dzieciaków, największa 
ilość z dotychczas rozegranych gier 
w tym roku. Zapowiadała się więc za-
cięta rywalizacja, długa droga zawod-
ników do zdobycia pierwszych lokat 
i nagród – pamiątkowych medali, ze-
gara turystycznego, dużej pizzy i lo-
dowych pucharów. Jak to dzieci, nie-
którzy machnęli ręką na medale, a co 
tam, ważna pizza, lody. I na te przy-
smaki najbardziej zacierano ręce.

Po dwugodzinnej rozgrywce, setkach 
oddanych rzutów, mierzenia odległo-
ści, liczenia punktów ogłoszono wyni-
ki. Najlepszy okazał się Paweł Iwan, 
w finale pokonał Dawida Krzyszto-
fika, a 3. i 4. lokatę zajęli: Szymon 
Adamczyk i Weronika Mucha.

Niemniej emocji dostarczył drugi tur-
niej, już nie tylko jeśli chodzi o zawody, 
ale o samą ideę, o puchar tego, dzięki 
któremu dzisiaj mamy przyjemność tu-
taj grać – mówiono. Na boisku zagra-
ło większość „boulowskich” przyjaciół  
Jerzego Dingesa, byli też nowi, po-
znający zasady gry grając... 

Po przeszło godzinnej rywalizacji, 
najlepszą trójkę stworzyli: Henryk 
Lazar, Krzysztof Krupa i Ryszard 
Adamczyk. Okazałe puchary odebrali 
z rąk Ewy Dinges, wdowy po Jerzym, 
już na scenie, przed szerokim gronem 
publiczności, parę godzin później.

Teatr, muzyka, teatr, muzyka,
„Od przedszkola do... nie, nie Opo-

la – do „2 plus 1”. Tak jednym zda-
niem, można wziąć w klamrę część 
artystyczną „Powitania Lata 2013” na 
Rynku Bytkowskim. Zaczęło się oczy-
wiście od: Dzień dobry, Witamy Pań-
stwa... pary prowadzącej imprezę - 
Danuty Białas i Krystiana Stasicz-
ka. Chwilę później pod sceną bawiły 
już przedszkolaki z Przedszkola nr 7 
w Siemianowicach Śląskich. „Kubusie” 
zaprezentowały bardzo barwne przed-
stawienie teatralne „Z kamerą wśród 

zwierząt”. – Byli nasi rodzice, dziadko-
wie, koleżanki i koledzy. Siedzieli bli-
sko i fotografowali. To im chcieliśmy 

to pokazać, bo dużo ćwiczyliśmy za-
nim przyszliśmy tutaj – mówili niektó-
rzy z młodziutkich artystów. Po nich 
kolejno „Kłapouszki” zatańczyły „Co-
untry dance”, znów „Kubusie” - z para-
solkami, „Tygryski” zagrały na instru-
mentach perkusyjnych, uwaga, słyn-
ny straussowski „Marsz Radetzky’e-
go” i wreszcie ponownie „Kubusie”, 
zaśpiewały „Mniam, mniam”. Na ko-
niec przedszkole przygotowało zebra-
nym niespodziankę – na estradzie, ni-
czym prawdziwa gimnastyczka, wiła 
się 6-letnia Maria.

Po przedszkolakach pojawili się 
uczniowie i absolwenci II LO im. Ja-
na Matejki w Siemianowicach Śl. two-
rzący zespół „Pogubimy się”. Pogubić 
się nie pogubili. Nazwa ta ma raczej 
głębszą treść, co przeniosło się na 
grane przez nich piosenki, m.in. The 
Cranberries. Na koniec pokusili się też 
o wykonanie utworu skomponowane-
go przez uczniów, w tonie już raczej 
żartobliwym, wesołym.

Dalej, pod sceną odbył się pokaz ma-
nufaktury tańca ulicznego grup „Banda 
Raperów” i „Dance Crew”. Żywe, szyb-
kie ruchy w stylu street dance z pew-
nością zaciekawiły niejednego.

Chwilę później przy mikrofonach mie-
liśmy uczniów z Grupy Teatralno-Fil-
mowej „Szansa” z Gimnazjum nr 3 
w Siemianowicach Śl. Swój występ 
urozmaicili zarówno piosenkami z re-
pertuaru różnych wykonawców, jak 
i znanymi skeczami, przypominając 
m.in. „Sęk” kabaretu Dudek (i chwa-
ła im za to) czy popularniejsze skecze 
Kabaretu Moralnego Niepokoju. Naj-
więcej chyba emocji wzbudzały wy-
stępy Karoliny Kowalskiej, dziewczy-
ny o naprawdę nieprzeciętnym głosie. 
– Ta czorno dobrze śpiywo, Mo dobry 
głos. Ktoś musiałby z niom przisiąść 
jeszcze i popracować – komentował 
Mieczysław Twaróg z osiedla „Cen-
trum”. – Najpierw chodziłam na zaję-
cia do MDK im. Henryka Jordana, tam 
tak naprawdę na dobre zaczęłam śpie-

wać, niedawno zapisałam się też na 
kółko do Pałacu Młodzieży w Katowi-
cach. Sporo pomógł mi też Adam Ma-
rek. Nie wzoruję się na nikim. Śpiewam 
od siebie, tu chciałam zaczarować pu-
bliczność, mam nadzieję, że się udało 
– powiedziała nam Karolina Kowalska. 
Obok niej „trójkę” reprezentowali: Iza-
bela Dulig, Klaudia Holewik, Monika 
Michalak i Weronika Różańska.

Około godziny 17.30, przy licznie 
zgromadzonej bytkowskiej i nie tylko 
publiczności, na scenie pojawił się Mi-
rosław Szołtysek ze swoim zespo-
łem. – Na festyn przyszedłem tylko dla 
niego. Znam go dobrze z regionalnych 
mediów, a córka ma nawet jakąś jego 
płytę. To jeden z naszych śląskich to-
warów eksportowych – powiedział Da-
riusz Kąski.

Szołtysek nie tylko śpiewał, ale i ba-
wił skeczami, anegdotami, zachęcał 
do wspólnego biesiadowania i trzeba 
przyznać, że ta sztuka udała mu się. 
Ci co go znali wcześniej, tego się wła-
śnie spodziewali. I nie zawiedli.

„You’re so beautiful”, „Czerwone ko-
rale”,, „Scarface”, „Podaruj mi tro-
chę słońca”, „Do lata” czy wreszcie 
„Szklanka wody”. Tych i kilka innych 
utworów mogli usłyszeń mieszkańcy 
podczas występu Zespołu Artystycz-
nego z młodzieżowego Domu Kultury 
im. H. Jordana. Młodzi artyści: Urszula 
Kozielska, Sandra Pietroniec, Mar-
tyna Kubecka, Ola Kaufmann i Rafał 
Kura po raz kolejny odwiedzili Rynek 
Bytkowski. Na lokalnym gruncie są już 
nawet rozpoznawalni.

Wielką niewiadomą był zapowiada-
ny koncert zespołu „2 plus 1”. Nie żyje 
Janusz Kruk, a Elżbieta Dmoch nie 
tylko, że już nie śpiewa, ale zupełnie 
usunęła się w cień. Dziś piosenki te-
go zespołu wykonuje Cezary Szlązak 
– z „2 plus 1” związany od 1976 roku 
– wespół z innymi muzykami. Efekt, ja-
ki usłyszeliśmy na Rynku tego wieczo-
ru? Oryginalny wokal nie do zastąpie-
nia, oczywiście, ale obecna ekipa po-
radziła sobie całkiem, całkiem. Biso-
wano i bawiono się do samego koń-
ca imprezy.

Organizatorami wydarzenia byli: Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, Urząd Miasta Siemianowice Ślą-
skie, Stowarzyszenie Przyjaciół Byt-
kowa, Stowarzyszenie „Nasz Dom”. 

Zdjęcia z przywitania lata patrz str. 21. 
Rafał Grzywocz

Chyba tak musiało być. Kilka ostatnich dni czerwca było szarych, byle 
jakich. Aż przyszedł 29-ty tegoż miesiąca, a z nim pogoda jak przysta-

ło na lato. Impreza „Powitanie Lata” więc, co tu dużo mówić, była niezwy-
kle udana. Raz że warunki atmosferyczne, dwa – artyści, trzy: tłumy, jakich 
dawno na Rynku Bytkowskim nie widziano. Od początku do końca zabawy. 
Od turniejów w boule na sąsiadującym z Rynkiem boisku, przez występy 
utalentowanych młodych siemianowiczan, po „2 plus 1” na zakończenie.

Lato przywitano…
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Kiedy zjawiliśmy się na pierw-
szym treningu otwierającym ca-

ły cykl – na boisku wielofunkcyjnym 
w „Michałkowicach”, w pierwszych 
dniach czerwca – spostrzegliśmy, 
że pojawiło się na nim więcej orga-
nizatorów, aniżeli chętnych do gry 
w piłkę nożną...

Trzech na dwóch: Marian Odczyk – 
zastępca prezesa SSM ds. technicz-
nych, Zbigniew Krupski – kierow-
nik DK„Chemik” i Dariusz Razakow-
ski – trener kontra... dwóch małych 
chłopaków w wieku nieprzekraczają-
cym 9 lat. Do potyczki między nimi ca-
łe szczęście nie doszło, choć wynik 
mógł być różny. Młodzi piłkarze skupi-
li się na treningu na małych bramkach, 
panowie zaś debatowali nad tym, czy 
pomysł w ogóle wypali. Tak się stało? 
Jak wygląda to dzisiaj, po miesiącu? 

Na czterech boiskach SSM w trenin-
gach uczestniczy w sumie przeszło 
60 zapisanych dzieciaków i wcale nie 
jest powiedziane, że na tym koniec, 
bo im bliżej pełni lata, tym coraz chęt-
niej korzysta się z „dobrodziejstw” wo-
koło domu.

Pomysł a realizacja
Pomysł zorganizowania bezpłat-

nych treningów piłkarskich na nowo-
czesnych boiskach wielofunkcyjnych 
SSM zrodził się kilka miesięcy temu. 
Zastanawiano się wówczas nad tym, 
jak podczas nadchodzących letnich 
miesięcy można by rozwinąć działal-
ność kulturalno-sportową w Spółdziel-
ni, wykorzystując przy tym oddawane 
co roku do użytku obiekty. Padło wła-
śnie na treningi piłki nożnej. Aby jed-
nak pomysł mógł zostać zrealizowa-
ny, należało rozejrzeć się za partne-
rami. W mieście takie idee zawsze 
wspiera Miejski TKKF. Głównym i naj-
ważniejszym partnerem został jednak-
że Śląski Związek Piłki Nożnej, któ-
ry zdecydował się objąć patronat nad 
treningami i wesprzeć SSM, oferując 
dwóch wyszkolonych trenerów piłkar-
skich oraz materiały szkoleniowe.

Poproszony o komentarz
Rudolf Bugdoł – prezes ŚlZPN

stwierdził: W ramach naszej działal-
ności statutowej popieramy tego ty-
pu inicjatywy lokalne, służące nie tyl-
ko popularyzacji, ale i rozwojowi pił-

ki nożnej na terenie naszego woje-
wództwa. Osobiście pozytywnie odnio-
słem się do pomysłu i obiecałem po-
moc Spółdzielni przy zorganizowaniu 
tego przedsięwzięcia z myślą o naj-
młodszych. Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa to pierwsza spół-
dzielnia, która zwróciła się do nas z ta-
ką inicjatywą. Mając świadomość, że 
jest ona jedną z największych w wo-
jewództwie, zdajemy sobie sprawę, że 

jest potrzeba większego zaangażowa-
nia w sport. Tak więc uważam tę pro-
pozycję spędzania czasu wolnego dla 
dzieci za cenną. Przy okazji, zapyta-
ny o kondycję w ogóle szkolenia dzieci 
i młodzieży na Śląsku powiedział nam, 
że: Śląski Związek Piłki Nożnej jest 
na etapie modernizacji spraw związa-
nych ze szkolnictwem dzieci i młodzie-
ży, z resztą nie tylko Śląski ale ogólnie 
– PZPN. Dochodzi do nas wiele kry-
tycznych uwag, jednak podkreślam, 
że zmiany wprowadzane są stopnio-
wo i trzeba czasu, by zaczęło to so-
lidnie funkcjonować. Obecnie prowa-
dzimy rozgrywki młodzieżowe w pię-
ciu kategoriach wiekowych chłopców 
i dziewcząt, z czego w tej drugiej gru-
pie, piłka nożna rozwija się dynamicz-
niej, co potwierdzają wyniki Reprezen-
tacji Polski dziewcząt U-17, która zdo-
była przed paroma dniami Mistrzostwo 
Europy. Zajęcia organizowane przez 
Spółdzielnię nie są przeznaczone wy-

łącznie dla chłopców. Dziewczyny tak-
że mogą spróbować trenować, do cze-
go zachęcam.

  Pozostawały więc kwestie stricte or-
ganizacyjne oraz wyjście z informacją 
na zewnątrz.

Już po majowych spotkaniach or-
ganizacyjnych widać było zaintereso-
wanie ze strony opiekunów dzieci ta-
ką formą spędzania czasu wolnego 
przez ich podopiecznych. – Ważne, że 
za darmo i pod okiem profesjonalnego 
trenera. To musi oderwać dzieciaki od 
FIFY i Pro Evolution Soccer – komen-
towała wówczas Katarzyna Krzesiń-
ska, mama Oskara. Oto właśnie cho-
dzi, jak podkreślają przy każdej okazji 
organizatorzy, by zachęcić dzieci do 
wyjścia z domu i uprawiania piłki noż-
nej. Na spotkaniach organizacyjnych 
dopytywano o szczegóły, na przykład 
jak będą wyglądały treningi, o strój 
i czy dzieci sobie poradzą. Na wszyst-
kie pytania oczywiście odpowiadano, 
ale prawdziwa weryfikacja nastąpiła 
już w trakcie samym zajęć. 

Treningi, treningi
Zajęcia piłkarskie odbywają się na 

czterech osiedlowych boiskach wie-
lofunkcyjnych, w cztery różne dni ty-
godnia: w poniedziałki - „Michałkowi-
ce”, wtorki - „Juliana Tuwima”, środy 
- Węzłowiec” i czwartki - „Bańgów”. 
Treningi przeznaczone są dla dzie-
ci w dwóch kategoriach wiekowych – 
7-9 lat (16.30-18.00) i 10-12 lat (18.00-
19.30).

- Staramy się z chłopakami opano-
wać podstawowe elementy techniki 
piłkarskiej, podanie, przyjęcie, dokład-
ność czy koordynację ruchową i syste-
matycznie będziemy je udoskonalać. 
Od początku powtarzamy, że nie wy-
starczy kopnąć piłki do przodu, trze-
ba też pomyśleć co i jak się robi – 
wyjaśnia trener Dariusz Razakow-
ski. – Trening musimy dostosować do 
najsłabszych. Ta grupa musi złapać 
o co chodzi, dopiero później możemy 
wprowadzać kolejne, coraz trudniej-
sze i wymagające już pewnych umie-
jętności elementy. Różnice w poziomie 
umiejętności poszczególnych chłopa-
ków wychodzą w sparingach. Tu widać 
wyraźnie czy ktoś dopiero zaczyna 

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Podanie,  przyjęcie,  strzał .
Ruszyły bezpłatne treningi

Ćwiczenia z drabinką

ciąg dalszy na str. 26
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ciąg dalszy ze str. 25
swoją przygodę z piłką czy też trenu-
je bądź trenował gdzieś w klubie. Upa-
truję w tym jednak pewnych korzyści. 
Zazwyczaj lepsi ciągną do góry słab-
szych, i to widać na kolejnych trenin-
gach – komentuje z kolei drugi szko-

leniowiec, trenujący dzieciaki w osie-
dlach „Tuwima” i „Bańgów” – Dariusz 
Rzeźniczek. – Jeśli chodzi o pogodę 
w czerwcu, było z tym różnie. Mieli-
śmy temperatury niewiele przekracza-
jące 10 stopni Celsjusza – wtedy kaza-
łem chłopakom więcej się ruszać, wię-
cej gry, były też treningi przy 30 stop-
niowym upale, wtedy co jakiś czas ro-
biliśmy przerwy na picie i nieco krótsze 
treningi – dodaje.

Jak wspólnie oceniają obaj trenerzy, 
w dzieciach uczęszczających na trenin-
gi piłkarskie widać duży zapał i chęci 
do nauki tej dyscypliny sportowej. Może 
ma znaczenie to, że zazwyczaj na ław-
kach obok boiska siedzą ich opiekuno-
wie, koleżanki, koledzy? To z pewno-
ścią dodatkowa mobilizacja. – Sam się 
człowiek cieszy, gdy widzi, jak chłopak 
starał się i starał a mu nie wychodziło, 
aż w końcu udało się... i ta jego radość. 
To są niby małe rzeczy, ale jakże fajne 
dla obu stron – mówi Rzeźniczek.

U małych piłkarzy ten zapał do gry 
można zaobserwować już na wstępie, 
gdy na treningach pojawiają się w ko-
szulkach ulubionych piłkarzy i drużyn: 
Lewandowskiego oraz Messiego – 
najwięcej, Rooneya i Ibrahimovica, 
Hiszpanii, FC Barcelony, Chelsea Lon-

dyn, Bayernu Monachium czy Manche-
steru United. A ich osobiste wrażenia?

- Dobre. O treningach dowiedziałem 
się od kolegi. Oczywiście najbardziej lu-
bię rozgrywać mecze, ale i ćwiczenia nie 
są złe. Półtorej godziny w sam raz wy-
starczy na takie zajęcia. Obyśmy zawsze 

mieli pogodę – powiedział 9-letni Paweł 
Kasprowicz z osiedla „Węzłowiec”.

- Najpierw ćwiczenia potem sparing. 
Podoba mi się to. Dzisiaj na przykład, 
trenowaliśmy na takiej drabince, gdzie 

trzeba było szybko przekładać nogi do 
wewnątrz i na zewnątrz. Jeszcze nie 
idzie mi tak dobrze, jakbym chciał, ale 
kolega ze szkoły trochę mnie podszko-
li i nie będę gorszy od innych – ocenił 
9-letni Bartek Imieło.

- To nie są moje pierwsze prawdziwe 
treningi piłkarskie. Trenuję oprócz te-
go w GKS-ie Katowice. Chciałbym kie-
dyś grać na pomocy w jakimś dobrym 
klubie. Ogólnie lubię trenować – pod-
sumował 8-letni Mateusz Chrobok 
z osiedla „Chemik”.

- Bardzo mi się podobają takie tre-
ningi, szczególnie teraz jak jest la-
to. Nie chcę być piłkarzem, chcę być 
sportowcem. Gdyby zorganizowano 
tutaj podobne treningi w tenisa ziem-
nego, byłbym jednym z pierwszych, 
którzy by się zapisali. Może da ra-
dę kiedyś zrobić takie zajęcia dla 
wszystkich dyscyplin sportowych, każ-
dy dzień inny sport – zastanawiał się 
10-letni Michał.

Zainteresowanie bezpłatnymi tre-
ningami organizowanymi na boiskach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej z tygodnia na tydzień rośnie. 
Jedni trenują, inni podglądają, by za 
chwilę pytać o możliwość dołączenia 
do grupy. Być może ci mali chłopcy 
i inni, z różnych środowisk gdzie pro-
wadzi się profesjonalne szkolenie od 
najniższych kategorii wiekowych, trafią 
do dobrych klubów i za parę lat posta-
rają się zastąpić dzisiejszych gwiazdo-
rów, a dla polskiej piłki nastaną z po-
wrotem tłuste lata. Oby sukces Le-

wandowskiego, Błaszczykowskiego 
i Piszczka był zaledwie początkiem 
czegoś trwałego, a nie pojedynczym 
epizodem, który wspominać będziemy 
rzewnie latami.

Rafał Grzywocz

Między treningami następni chętni dopisywali się na listę.

Na koniec treningów są sparingi

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Podanie,  przyjęcie,  strzał…
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Wyjaśnienie KRRiT
Azart, wybieg dla psów
Witam. Przy całym moim szacunku 

dla SSM za sprawne zarządzanie za-
sobami mieszkaniowymi stwierdzam ze 
zdziwieniem, że w sprawie wyegzekwo-
wania dla mieszkańców dostępu do 
PEŁNEGO pakietu TV cyfrowej za po-
średnictwem UPS Spółdzielnia wykazu-
je niezrozumiałą bezradność 
i brak stanowczości. To Spół-
dzielnia swego czasu nakaza-
ła zlikwidować wszystkie an-
teny z dachów budynków i te-
raz to ONA powinna zagwa-
rantować mieszkańcom inne 
PEŁNE źródło bezpłatnych ka-
nałów. Każdą umowę można 
wypowiedzieć – i ma do te-
go prawo każda ze stron, je-
śli przestaje ona spełniać na-
sze oczekiwania. UPS ma chy-
ba też coś do stracenia skoro 
obsługuje aż 12.500 mieszkań 
będących w zasobach SSM 
i ograniczanie pełnego dostę-
pu do wszystkich kanałów TY 
cyfrowej jest jakimś nieporo-
zumieniem. Te kanały powin-
ny być dostępne w pakiecie 
AZART i bez śmiesznego stra-
szenia, że TO BĘDZIE WIĘ-
CEJ KOSZTOWAĆ??? A na 
jakiej podstawie? Z tego, co 
pamiętam początkowa opłata 
za AZART wynosiła 2.50 te-
raz wynosi około 6 zł!!! (nic 
nie przybyło). Pytam się, jaka 
usługa zdrożała w ciągu paru 
lat o prawie 200%??? Jeszcze 
im mało-brać TYLKO pienią-
dze i stawiać warunki? Chyba 
nie tędy droga. Czas najwyż-
szy na bardziej stanowcze za-
chowanie ze strony Spółdzielni 
i skuteczne wyegzekwowanie 
PEŁNEGO pakietu w AZARC-
-ie bez bezpodstawnej pod-
wyżki opłaty.

Druga kwestia – wybieg dla 
psów. W zasobach SSM nie 
ma żadnego miejsca przezna-
czonego na wybieg dla psów. 
Może czas o tym pomyśleć 
i zaadaptować na ten cel np. rozległy 
trawnik za halą sportową w Michałkowi-
cach. Bardzo dobre miejsce – praktycz-
nie na obrzeżach osiedla, nikomu nie po-
winny przeszkadzać biegające tam psia-
ki. Teraz – niestety, jest tam zakaz wy-
prowadzania psów??? Ciekawe, kto to 
wymyślił i na jakieś podstawie? Owszem 
wiadomo, niestety, że psy powinny być 

na smyczy i najlepiej jeszcze w kagańcu, 
ale żeby nie można było wejść na traw-
nik to CHYBA PRZESADA! Może SSM, 

chociaż spróbuje w najbliższym czasie 
zmienić ten stan rzeczy?

Beata M.
Dane do wiadomości Redakcji.

Zarząd SSM: Dziękujemy Pani za 
zauważenie, że SSM sprawnie za-
rządza zasobami. Wyjaśniamy, że 
również w kwestii dostarczania sy-
gnału TV, SSM wywiązuje się z te-

go obowiązku odpowiedzialnie po-
przez stwarzanie możliwości do od-
bioru sygnału TV publicznej od róż-
nych operatorów działających na te-
renie zasobów Spółdzielni, a nie tyl-
ko od UPC – sygnał TV dostarcza kil-
ku operatorów. Każdy mieszkaniec 
może zrezygnować z usług UPC i za-
wrzeć umowę z innym operatorem. 

Informujemy, że niektórzy 
z nich oferują pakiet pośred-
ni, który uwzględnia progra-
my cyfrowe z naziemnych 
źródeł. Nie możemy ich po-
dać w tej odpowiedzi (kryp-
toreklama) ale wyczerpują-
cą informację uzyskać moż-
na w swojej administracji. 
Podając powyższe wyjaśnie-
nie nie widzimy potrzeby roz-
wiązywania umowy z UPC 
i zapewniamy, że nikt nas za 
nos nie wodzi – jak napisał in-
ny Czytelnik. Taki krok spo-
wodowałby obowiązek zawie-
rania nowych indywidualnych 
umów z innymi operatora-
mi, a tym samym ponoszenie 
większych kosztów. Nieprawdą 
jest, że UPC obsługuje 12,5 
tys. mieszkań w zasobach 
SSM. Z pakietu tzw. Azart ko-
rzysta bowiem 6 tys. Pozostali 
mieszkańcy odbierają progra-
my TV na podstawie indywi-
dualnych umów z innymi ope-
ratorami lub z pełnego pakie-
tu UPC. Wybór zatem nale-
ży wyłącznie do mieszkańca.

SSM ze względu na szczu-
płość posiadanych terenów 
nie jest w stanie wyznaczyć 
w każdym osiedlu wybiegu 
dla psów. W każdym przy-
padku lokalizacja graniczy-
łaby z którymś z budynków 
mieszkalnych, co na 100% 
spotkałoby się z potężnymi 
protestami zamieszkałych 
w pobliżu wybiegu. Teren 
za halą sportową jest wła-
snością miasta i w sprawie 
zorganizowania ewentual-
nego wybiegu należy zwró-

cić się bezpośrednio do UM.

„Psiarze” vs „Ludzie”
Od dawien dawna, w gazetce spół-

dzielczej wielokrotnie był poruszany 
temat PSÓW. Zakazie ich wyprowa-
dzania na osiedlu, obowiązku sprząta-
nia po pieskach.

ciąg dalszy na str. 28

Wyjaśnienie KRRiT
Wokół naziemnej tzw. bezpłatnej TV cyfrowej i do-

starczania sygnału narosło wiele obiegowych opi-
nii. W ubiegłym miesiącu publikowaliśmy wyjaśnienia 
udzielone za pośrednictwem infolini ds. Cyfryzacji Tele-
wizji Naziemnej. Teraz prezentujemy odpowiedź z Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji o programach, jakie ope-
rator obowiązany jest zapewnić. 

Warszawa, 6 czerwca 2013 r.
DPz-WSW.051.1072.2.2013

W odpowiedzi na wystąpienie z 24 maja 2013 roku 
uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 43 ust. 1 usta-
wy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. 
z 2011 roku Nr 43 poz. 226 z późn. zm.) operator rozpro-
wadzający program, z wyłączeniem podmiotu rozprowa-
dzającego program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą 
naziemną w multipleksie, jest obowiązany do rozprowa-
dzania programów „Telewizja Polska I”, „Telewizja Polska 
II” i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpo-
wszechnianego przez Telewizję Polską S.A. oraz progra-
mów rozpowszechnianych w dniu wejścia w życie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewi-
zji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903) na podstawie konce-
sji na rozpowszechnianie tych programów w sposób ana-
logowy drogą rozsiewczą naziemną przez Telewizję Pol-
sat S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A.. Telewizję Puls Sp. 
z o.o. W przypadku operatora rozprowadzającego progra-
my w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzy-
stywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemne-
go lub rozsiewczego satelitarnego obowiązek rozprowa-
dzania regionalnego programu telewizyjnego dotyczy re-
gionalnego programu telewizyjnego właściwego dla da-
nego obszaru. Programy określone w art. 43. ust. 1 ww. 
ustawy powinny być dostępne w każdym oferowanym 
przez operatora pakiecie zwłaszcza podstawowym (naj-
tańszym). Ww. przepis nie reguluje, w jaki sposób ope-
rator sieci kablowej ma rozprowadzać program w swojej 
ofercie. Zatem powyższy podmiot nie ma obowiązku udo-
stępniania programów w sygnale cyfrowym.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.
Z poważaniem

(-) Anna Szydłowska-Żurawska Dyrektor 
Departamentu Prezydialnego

Departament Prezydialny
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

Wielokrotnie czytamy wypowiedzi 
mieszkańców osiedla, którzy są nie ty-
le, co zbulwersowani postępowaniem 
Psiarzy, lecz nawet wrogo i agresywnie 
nastawieni. Miłośników zwierząt podkre-
ślają grubą kreską, pod którą zapisują 
Psiarzy razem z innymi wandalami czy 
innymi marginalnymi zachowaniami.

Czym najlepszy przyjaciel człowie-
ka, jakim od zawsze był pies i człowiek, 
który darzy go miłością i opieką zasłu-
żył sobie na takie traktowanie? Kto jest 
gorszy? Pies? Czy ludzie, którzy obrzu-
cają ludzi z psami na ulicy obelgami?

Przejawiają agresywne zachowania? 
Którzy zostawiają trutki na szczury peł-
niące rolę trutek na psy, którzy potrafią 
„napaść” na człowieka z psem tylko, 
dlatego, że idzie na spacer ze swoim 
czworonożnym członkiem rodziny, roz-
bijają butelki na chodnikach, żeby psy 
pocięły łapy, wymieniać dalej?

Kto w takim razie jest gorszy? Pies?
Pozostawiam odpowiedź na to pytanie 

Czytelnikowi. Ja płacę podatek od swo-
jego psa, sprzątam odchody, jak prawie 
każdy z psiarzy. Dlaczego „prawie”? Po-
nieważ dużo starszych osób z psami nie 
zawsze sprząta – dlaczego?

Bo zdrowie nie pozwala im się schy-
lić? Nie raz widziałem starszą osobę 
z woreczkiem, mimo wszystko nie była 
w stanie posprzątać. Jakoś chętnych 
do pomocy starszej osobie nie było, 
za to ile przejawów nienawiści. Ponad-
to, jeśli są jakieś bezdomne zwierzęta 
na osiedlu to taką informację przeka-
zuje się odpowiednim służbom.

Kończąc moją wiadomość chciałbym 
podsumować nawołując do wzajemnej 
tolerancji i przede wszystkim szacunku 
do drugiej osoby.

PS. Psie odchody nie są najwięk-
szym problemem i tematem do dysku-
sji. Nigdy nie widziałem właściciela ra-
sowego psa, żeby pozostawił odchody 
po swoim pupilu.

Ludzi o mniejszej kulturze nigdy nie 
brak, jednakże a propos tej grupy moż-
na wyciągnąć dużo poważniejszych te-
matów do dyskusji niż psie odchody.

Pozdrawiam serdecznie
Mieszkaniec osiedla „Młodych”

Zarząd SSM: Dziękujemy bar-
dzo za skierowanie apelu do czy-
telników „MS” i mieszkańców doty-
czącego wzajemnej tolerancji mię-

dzy wszystkimi zamieszkałymi. Nie 
możemy jednak podzielić poglą-
du, że psy czy ich właściciele są 
nagminnie szykanowani przez in-
nych. Jeżeli takie opisane przez Pa-
na drastyczne przypadki mają miej-
sce, to świadczą one o braku pod-

stawowych zasad kultury, a wręcz 
o chamstwie osób dopuszczających 
się takich czynów.

Sądzimy, że przyzna Pan rację 
stwierdzeniu, że problem psich od-
chodów na trawnikach, chodnikach 
istnieje, co szczególnie jest widocz-
ne po okresie zimowym. Widoki, ja-
kie wtedy można bez trudu zaobser-
wować nie należą do przyjemnych 
i przeczą Pana zapewnieniom, że 
każdy z „psiarzy” usuwa odchody 
po swoim pupilu.

Z perspektywy ostatnich lat obser-
wujemy jednak, że systematycznie ro-
śnie ilość osób sprzątających, na co 
niewątpliwie ma wpływ od wielu lat 
tocząca się dyskusja na łamach „MS” 

Zapisy na treningi
Dzień dobry. Czytałem w waszej ga-

zecie o bezpłatnych treningach dla 
dzieci, czy trzeba dziecko na nie za-
pisać, czy można po prostu przyjść?

Zarząd SSM: Spółdzielnia nie pro-
wadzi specjalnych zapisów na tre-
ningi. Wystarczy przed treningiem 
zgłosić się do trenera prowadzące-
go, który zapisze dziecko do uczest-
nictwa w zajęciach.

Luksfery i remont
Kiedy w bloku przy Korfantego numer 

1 będą wymienione w oknach na par-
terze luksfery, zgodnie z przedstawio-
nym planem remontowym dla tego blo-
ku miały być wykonane takie prace a tu 
ani widu ani słychu, dodatkowo proszę 
sobie porównać jakość prac wykończe-
niowych wykonanych przy bloku Korfan-
tego 1, porównując je do bloku Korfan-
tego 2. Widać znaczne różnice wykony-
wane jednocześnie, wokół bloku wyło-
żony kamień, deszcz zacinający odbija-
jący się od gruntu nie chlapie po elewa-

cji, która w bloku Korfantego 1 nie wy-
gląda za ciekawie. Widać jak dwie róż-
ne firmy podeszły do swojej roboty jedni 
potrafili tylko słać wulgaryzmy, a drudzy 
przyłożyli się do roboty. Chyba płacąc 
jednakowy fundusz remontowy w obu 
blokach mamy prawo wymagać, aby ro-
bota została wykonana jednakowa a nie 
na o..........l.

(…) Czekam na odpowiedź i zoba-
czymy dalej.

Mieszkanka
Dane do wiadomości Redakcji.

Zarząd SSM: Zakres prac remonto-
wych elewacji (zabezpieczenie ace-
kolu) nie obejmował wymiany okien 
na parterze czy wykonanie opa-
ski wokół budynku. Były to robo-
ty dodatkowe niewchodzące w za-
kres umowy i wykonywane na do-
datkowe zlecenie ADM. Nie można 
tym samym mieć pretensji do wyko-
nawcy za niewykonanie opisanych 
przez Panią prac. Zgodnie z planem 
remontów prace te przesunięto na 
br. i winny być wykonane najpóźniej 
do 15 sierpnia br.

Kaloryfery cd., trawa
Serdecznie pozdrawiam!

Odpowiedź Państwa zawarta w nr. 
6/2013 r. dotycząca – jak to Państwo 
nazwaliście – „głośnych kaloryferów” 
była dla mnie z jednej strony całkowi-
cie przewidywalna a z drugiej całkowicie 
niezadowalająca. Jedyny wniosek z niej 
płynący jest taki, że trzeba być „upierdli-
wym” do granic, łazić, mendzić i nie od-
puszczać do końca. Zgłosiłem problem 
i chyba mogłem mieć nadzieję na jego 
rozwiązanie. Nie wiem skąd wniosek, 
że zauważyłem jakąś poprawę?! Nieja-
ko z „kronikarskiego” obowiązku wspo-
mniałem tylko o tym, co usłyszałem od 
sąsiada - o wizycie jakichś panów w na-
szej piwnicy. Ale już następne moje zda-
nie – „przedłużająca się zima spowodo-
wała, że musieliśmy mierzyć się z pro-
blemem dłużej niż zazwyczaj” - chyba 
nie pozostawia żadnych złudzeń, co do 
efektów przeprowadzonej regulacji. Dla-
tego proponowanie mi bym w przyszłym 
sezonie grzewczym „dokładnie wsłu-
chiwał się w pracę instalacji centralne-
go ogrzewania” brzmi raczej jak kiep-
ski żart niż merytoryczna odpowiedź!!! 
Już dziś 4 miesiące przed nowym sezo-

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 27
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nem grzewczym mogę Państwu ponow-
nie zgłosić problem „głośnych kaloryfe-
rów”, bo samo to się raczej nie poprawi!

A co do UPC – to musi być cholernie 
źle podpisana umowa skoro tak potra-
fią wodzić Was za nos. Pozdrawiam.

Piotr Wąsik; ul. Korfantego 16B.
O koszeniu trawy już po prostu nie 

chce mi się pisać – 16 czerwiec i tra-
wa do pasa!!!! Skandal!

Zarząd SSM: Rozumiemy Pana 
rozgoryczenie spowodowane gło-
śną pracą kaloryferów i może nie 
do końca właściwą reakcją konser-
watorów c.o. na ten problem. Jed-
nak uważamy, że skoro konserwa-
torzy byli w piwnicy i coś tam zrobi-
li, a następnie nie było żadnych re-
akcji ze strony mieszkańców o bra-
ku poprawy po wykonanej regulacji, 
to administracja miała pełne podsta-
wy by przypuszczać, że odgłosy do-
chodzące z instalacji zniknęły. Za-
pewniamy Pana, że z chwilą rozpo-
częcia nowego sezonu problemem 
tym ADM osiedla zajmie się ponow-
nie, gdyż obecnie wykonanie jakich-
kolwiek prac nie daje możliwości na 
sprawdzenie ich efektywności.

Administracja systematycznie 
wykonuje koszenie trawników wg 
ustalonej kolejności. Często jed-
nak zdarza się, że przeprowadzenie 
tych nie jest możliwe chociażby ze 
względu na warunki atmosferyczne 
– deszcz, mokra trawa.

Śmieci
Chciałbym się dowiedzieć jak bę-

dzie rozwiązany problem ze śmiecia-
mi, jeżeli nie będzie zgodności wśród 
sąsiadów w budynku, co do segre-
gowania śmieci. Jak wynika z ustawy 
trzeba będzie zapłacić w ryczałcie, tj. 
za śmieci niesegregowane. I jak bę-
dą zabezpieczone kontenery na śmie-
ci przed sąsiadami z domków jedno-
rodzinnych. Czy nie trzeba by pomy-
śleć i wzorem innych miast takich jak 
Toruń, Wrocław zabudować kontene-
ry, co ograniczy wyrzucanie śmieci 
przez właścicieli domków oraz szpe-
ranie w śmieciach a przez to ograni-
czą się koszty wywozu śmieci.

Zarząd SSM: Zgodnie z obowiązu-
jącą w pełni od 1 lipca ustawą za go-
spodarowanie odpadami odpowiada 
UM. Każdy z użytkowników miesz-
kań winien wynosić odpady zgodnie 

ze stosownym, złożonym przez sie-
bie oświadczeniem. Z posiadanych 
informacji wynika, że przestrzega-
nia tego obowiązku kontrolować bę-
dą służby miejskie, a w stosunku 
do osób, które nie wywiązują się ze 
swojej deklaracji wyciągane będą 
odpowiednie konsekwencje. 

Wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta, a także działające na jego 
terenie firmy wnosić będą stosow-
ne opłaty za gospodarowanie od-
padami. Tym samym miejsce skła-
dowania odpadami staje się niejako 
drugorzędne, gdyż każdy właściciel 
domku jednorodzinnego, wnosząc 
opłaty wyposażony zostanie w od-
powiedniej wielkości pojemnik na 
śmieci. Takie rozwiązanie spowodu-
je, że nikt nie będzie miał potrzeby 
podrzucania śmieci innym, czy też 
wyrzucania ich w inne miejsca np. 
do lasu, bo i tak ponosi opłaty.

Parkowanie
Witam. W związku z publikacją, któ-

ra ukazała się w Gazecie SSM nr 6, 
w której opublikowano zdjęcie moje-
go samochodu i mieszkania (z poda-
niem adresu i nr rejestracyjnego) bez 
uzgodnienia ze mną, stwierdzam, że 
została naruszona moja prywatność 
i ochrona moich danych. W przypadku 
ewentualnych szkód wynikłych po tym 
artykule, moje roszczenia będą skiero-
wane do Redakcji Gazety.

Jednocześnie informuję, że jestem 
współwłaścicielem działki z domem 
(ten na zdjęciu). Do działki należy 
chodnik i połowa ulicy, którą mieszkań-
cy Bytkowa (w większości członkowie 
spółdzielni) przechodzą i przyjeżdżają 
do pobliskiego parku i kościoła. Parko-
wanie w miejscu wskazanym na zdję-
ciu jest niezgodne z przepisami ruchu 
drogowego (blokuje chodnik przezna-
czony do ruchu pieszego, oraz prze-
jazd większych samochodów np. śmie-
ciarki). Aktualnie mam zamiar wystą-
pić do Zarządu SSM o wykup działki 
przyległej do mojej nieruchomości, co 
umożliwiłoby zrobienie wjazdu na moją 
posesję i rozwiązałoby problem nieza-
dowolonych mieszkańców spółdzielni.

Pozdrawiam - J. G.

Redakcja: Publikacja, o której Pan 
pisze nie była redakcyjnym artyku-
łem, lecz listem Czytelnika do redak-
cji. W oryginalnym piśmie przytoczony 
jest pełny numer rejestracyjny, my go 
skróciliśmy. Z przedstawionego zdjęcia 
– plan ogólny – i nie podania pełnego 
numeru rejestracyjnego samochodu 
czy jego zdjęcia w zbliżeniu (nie mó-
wiąc o zdjęciu mieszkania), nie moż-
na wywnioskować jakichkolwiek da-
nych osobowych. Strzałkę wskazują-
cą gdzie można parkować narysowa-
ła Czytelniczka. Publikując Pana e-
-mail przesłany na adres redakcyjnej 
poczty wyjaśniamy, że nie zastrzegł 
Pan swych danych do wiadomości re-
dakcji. Podaliśmy tylko inicjały i z góry 
przepraszamy, jeżeli zamiarem Pana 
było, by nazwisko i imię zostało poda-
ne w pełnym brzmieniu. Jeżeli tak, to 
sprostujemy w kolejnym wydaniu. Ży-
czymy rozwiązania problemu z dojaz-
dem do posesji, a przy okazji prosimy 
o informację, czy jak Pan wjazd wyko-
na, to w ramach swoistej rekompen-
saty zezwoli mieszkańcom spółdziel-
czych domów na nieodpłatne parko-
wanie na swoim terenie, co zapewne 
rozładowałoby zadrażnienie.

Cieknie dach i rynna
Witam. W imieniu właścicieli gara-

ży o numerach od 17 do 21 mieszczą-
cych się przy ulicy Gansińca zwracam 
się z prośbą o wymianę rynny odpro-
wadzającej wodę z w/w garaży. Wnio-
sek nasz motywuję złym stanem tech-
nicznym rynny (…)

Zwracam się również z prośbą o po-
prawę stanu dachu na w/w garażach. 
Z dostępnych mi informacji wynika, że 
dach garażu nr 18 przecieka.

Pozdrawiam i liczę na możliwie 
szybką reakcję w naszej sprawie.

Zarząd SSM: Przyjmując Pana 
zgłoszenie ADM os. „Centrum” naj-
później do końca lipca dokona wy-
miany rynny, a także w przypadku 
stwierdzenia przecieku w garażu nr 
18 naprawi poszycie dachowe.

Rozliczenie c.o.
Dzień dobry. Mam takie jedno a kon-

kretne pytanie: Czy w dziale rozli-
czeń panuje pogląd, że członek spół-
dzielni musi się podporządkować wo-
li tego działu? W czym rzecz a miano-
wicie na terenie miasta Siemianowi-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 32

ciąg dalszy ze str. 28
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ce, a w szczególności w SSM jest wie-
le mieszkań do wynajęcia, do zamia-
ny oraz kupna sprzedaży. W tym ce-
lu jest potrzebne rozliczenie wszelkich 
zegarów licznikowych, co do rozliczeń 
za wodę, gaz i energię elektryczną nie 
ma problemów. Problem jest jednak 
z rozliczeniem za korzystanie z c.o.

Rozumiem, że to problem, którego 
nie da się przeskoczyć, ale dlaczego?

Wg mnie powinien być jeden, tzw. 
pracownik awaryjny, który to obsługi-
wałby właśnie takie sprawy, w prze-
ciwnym razie mimo zapewnień, że 
kaloryfery było na czas wynajmowa-
nia mieszkania zakręcone (słońce 
mieszkanie ogrzewało) to właściciel 
nie daje wiary słowom i karze cze-
kać do dnia rozliczenia (Niepodległo-
ści 61E) w ten sposób mamy zamro-
żone pieniądze. Choć już dwa miesią-
ce tam się nie mieszka?

Pozdrawiam serdecznie F&h
Nazwisko i imię do wiad. red.

Zarząd SSM: Rozliczenie indywi-
dualne energii cieplnej zużytej dla 
potrzeb c.o., c.w.u nie jest możliwe 
w trakcie okresu rozliczeniowego. 
Ustalenie udziału danego mieszka-
nia w kosztach zakupu tej energii, 
a tym samym wyliczenie ostatecz-
nej kwoty rozliczenia i kolejnych za-
liczek jest możliwe wyłącznie po 
dokonaniu odczytów wszystkich 
podzielników w całym budynku, 
które wykonywane jest po zamknię-
ciu rocznego cyklu rozliczeniowe-
go. Tym samym rozliczenia zużycia 
ciepła za okres wynajmu mieszka-
nia właściciel może dokonać jedy-
nie po rozliczeniu całego budynku.

PUMAR – hałas 
nie do wytrzymania!

Witam. Chcę przedstawić na łamach 
gazetki problem, który w ostatnim cza-
sie urasta do wielkich rozmiarów. Otóż 
chodzi o notoryczny hałas docierający 
do uszu mieszkańców naszego bloku 
przy ul. Wyzwolenia 6 z zakładu PU-
MAR w Michałkowicach.

Tego po prostu nie można już wy-
trzymać. Zawsze było głośno, ale teraz 
to już jest przesada żeby non stop od 
świtu do nocy i przez noc do świtu fun-
dować ludziom takie efekty specjalne.

Człowiek nie słyszy własnych my-
śli przy otwartym oknie, a trudno że-
by się dusić w nagrzanych murach jak 
upał za oknem! Nie można spokojnie 
się wyspać, bo cały czas słychać gło-
śne wentylatory i trzaski z PUMARU. 

Nie mówiąc już o walorach estetycz-
nych wyglądając z balkonu – jeden 
wielki bajzel na placu Fabudu.

Można zwariować w takim otoczeniu. 

W związku z tym czy SSM mogłaby 
wpłynąć na władze Pumaru, żeby jakoś 
wyciszyli działania w swoim zakładzie? 
Myślę, że wszelkie dopuszczalne nor-
my hałasu są tu grubo przekroczone. 

Mieszkanka ul. Wyzwolenia 6
– dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: W zawiązku z kolej-
nym sygnałem o hałasie dochodzą-
cym z terenu funkcjonowania fir-
my Pumar, Zarząd SSM w imieniu 
mieszkańców wystąpi do dyrek-
cji tego zakładu o podjęcie działań, 
których celem będzie maksymal-
ne ograniczenie hałasu. O ewentu-
alnych wynikach powiadomimy za-
mieszkałych poprzez wywieszenie 
informacji na tablicy ogłoszeń.

„Bezpłatna” TV cyfrowa
Pan P. G., ul. Komuny Paryskiej 1 

– dane do wiadomości redakcji – py-
ta, dlaczego płacąc za Azart nie mo-
że oglądać telewizji z lepszym przesy-
łem, kiedy to TV cyfrowa jest za dar-
mo. Czy SSM będzie nadal rozmawiać 
na ten temat z UPC. Czytelnik prosi 
o prostą, czytelną odpowiedź.

Zarząd SSM: Ponownie informu-
jemy, że nadawanie bezpłatnej tele-
wizji cyfrowej nie jest jednoznacz-
ne z bezpłatnym dostarczeniem sy-
gnału do mieszkań. Każdy operator, 
który za pomocą instalacji kablowej 
przesyła sygnał ponosi określone 
koszty, które w konsekwencji musi 
zapłacić użytkownik.

Zalewa mieszkanie
W sobotę dn. 1. 06. br. cały dzień pa-

dał deszcz i ok. godz. 23.00 zauważy-
łam, że w małym pokoju od strony pół-
nocnej leje się z sufitu i ściana jest mo-
kra. Okazało się, że u sąsiada powy-
żej jest to samo. Zapewne przyczyną 
jest źle wykonane uszczelnienie rynny, 
zapchana rynna lub też źle wykonane 
ocieplenie ściany, co powoduje, że wo-
da dostaje się pomiędzy ścianę, a sty-
ropian i znajduje ujście poprzez wymy-
ty tynk do stropów, szczelin i do miesz-
kań. Wczoraj w niedzielę deszcz nie pa-
dał, ale dzisiaj przewidują dalsze opady 
deszczu. Rano Pani z ADM Chemik naj-

pierw powiedziała, że będzie to dzisiaj 
naprawiane, ale później oświadczyła, 
że dopiero jak przestanie padać. A prze-
cież na razie nie pada! Mieszkanie nr... 
na parterze jest zalewane bardzo czę-
sto. Czy grozi nam grzyb, bo ściana po-
kryta styropianem nie wyschnie? Ocze-
kujemy pilnego przeglądu i naprawy

Dziękuję – Teresa Klukowska,
ul. Niepodległości 58C.

Zarząd SSM: Zalewanie mieszkań 
w tym budynku po obfitych opa-
dach deszczu było spowodowa-
ne uszkodzeniem obróbek blachar-
skich ogniomurów. ADM wykona-
ła już niezbędne prace, które winny 
wyeliminować ten problem.

E-kartoteka
Witam. Dziękuję za wprowadzenie 

e-kartoteki. Na dzisiejsze czasy jest 
to bardzo przydatne. Wiele mieszkań-
ców na to czekało. Dziwię się osobom, 
którzy na łamach „Mojej Spółdzielni” 
tak bardzo drżą o swe dane osobo-
we w czasach, kiedy z satelity są nam 
wstanie zrobić zdjęcie zęba. Nie ma 
w e-kartotece żadnych poufnych da-
nych, które można by wykraść z wyjąt-
kiem informacji, kto nie zapłacił czyn-
szu – być może to jest wstydliwe. Jed-
nak mam pytanie. Skoro czynsz jest 
płatny do 20 dnia każdego miesiąca, 
dlaczego podaje się to jako zadłuże-
nie? Za kwiecień mam zapłacone (kil-
ka dni przed dwudziestym), a po 1 ma-
ja już jest podane zadłużenie, a gdzie 
tam dwudziesty maja. Przecież do dnia 
dwudziestego stan konta powinien wy-
nosić zero, a nie suma czynszu jako 
zadłużenie. Zadłużenie byłoby po 20 
maja gdybym nie zapłacił czynszu. Pro-
szę się temu dokładniej przyjrzeć, gdyż 
jest to według mnie błędna informacja.

Pozdrawiam. Stały czytelnik
Dane, email tylko dla redakcji. 

Zarząd SSM: Dziękujemy za pozy-
tywną ocenę e-kartoteki. Wyjaśnia-
jąc poruszoną przez Pana kwestię 
informujemy, że z punktu widzenia 
księgowego informacja ta nie jest 
błędna gdyż np. na 1. maja ma Pan 
zadłużenie wynikające z naliczone-
go już obciążenia za maj, do czasu 
zapłaty wartość ta będzie figurowa-
ła jako zaległość.

Generalnie systemy księgowe 
w sytuacji, gdy jest naliczone ob-
ciążenie za kolejny miesiąc, w Pa-
na przykładzie jest to maj, wykazu-
ją już zadłużenie. Nie mamy wpływu 
na takie działanie systemu ani na 
nazewnictwo.

ciąg dalszy ze str. 30
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Warzywna uczta
Na targach, w sklepach warzyw do 

wyboru i koloru. Nic tylko brać i korzy-
stać póki są i swą świeżością oraz wi-
taminową zawartością prowokują do 
spożywania i urozmaicania naszych 
potraw. Najlepiej bogactwo to (oczywi-
ście po umyciu) spożywać na surowo, 
ale można z tych wiktuałów przygotować 
dania na setki różnych sposobów.

Fasolka szparagowa w pomidorach 
– 1/2 kg fasolki szparagowej, 1/4 filiżan-
ki octu winnego, 1 łyżka oliwy, 2 łyż-
ki cebuli, drobno posiekanej, 1 zmiaż-
dżony ząbek czosnku, 1 duży pomidor, 
drobno posiekany, 1 i 1/4 filiżanki wo-
dy, 1 łyżka posiekanej pietruszki, sól, 
1/8  yżeczki pieprzu, 1 łyżeczka soku 
z cytryny, 1 gruby kawałek skórki z cy-
tryny. Piekarnik rozgrzewamy do tempe-
ratury 375 stopni. Fasolkę myjemy, osu-
szamy, obcinamy końce. Umieszczamy 
ją w płytkim naczyniu przystosowanym 
do pieczenia, polewamy winnym octem. 
Pieczemy, mieszając, przez 10 minut. 
Wyjmujemy z piekarnika, spłukujemy 
zimną wodą, odstawiamy. W dużym na-
czyniu rozgrzewamy oliwę. Wrzucamy 
cebulę, gdy zmięknie dodajemy czo-
snek i obsmażamy przez kolejne 30 se-
kund. Dodajemy pomidor, wodę, pie-
truszkę, sól i pieprz. Gdy całość zacznie 
się gotować, dodajemy fasolkę. Wrzu-
camy też skórkę z cytryny, a za moment 
wlewamy sok. Wszystko doprowadza-
my do wrzenia. Przykrywamy i gotuje-
my na wolnym ogniu około 20 minut, aż 
fasolka zmięknie i nie straci jednak pier-
wotnego kształtu. Przed podaniem wyj-
mujemy skórkę z cytryny.

Duszone warzywa – po 1: niewielkim 
bakłażanie i kabaczku, strąku papryki 
czerwonej i zielonej, cebuli białej i czer-
wonej oraz: 4 pomidory, 40 dag cien-
kiej kiełbasy, 2 łyżki oliwy z oliwek, sól, 
pieprz, 1 szklanka rosołu. Bakłażana 
umyć, pokroić na plastry, jeśli ma pest-
ki, wyjąć je, gorzkawe w smaku plastry 
bakłażana oprószyć solą, po 10 minu-
tach opłukać, osuszyć. Paprykę i ka-
baczka umyć i pokroić w krążki, 1 ce-
bulę obrać, pokroić i całość krótko ob-
smażyć na oliwie. Przełożyć do rondla. 
Pomidory pokroić na ćwiartki, dodać do 
warzyw, podlać rosołem, udusić na ma-
łym ogniu pod przykryciem. Kiełbasę 
i cebulę pokroić na krążki, podsmażyć, 
dodać do warzyw, przyprawić, dusić 
jeszcze 5 min. Podawać na stół z pie-
czywem, ziemniakami, samodzielnie.

Baran lubi pieniądze 
i co ważniejsze potrafi 
je zarobić. Niestety tak 
łatwo, jak zarabia, tak 

je wydaje, że czasami jest bez grosza. 
Nie cierpi jednak jego rodzina, bo zanim 
pozbędzie się gotówki, daje wcześniej 
pieniądze na potrzeby domowe.

Pieniądze są dla 
Byka bardzo waż-
ne, może nawet naj-
ważniejsze, ale jest 

„chory”, gdy musi wydać, chociaż 
drobną sumę. Najbardziej cieszy go 
powiększające się konto w banku. Je-
śli spotkasz marnie ubranego Byka, 
nie znaczy to, że jest biedny.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem lu-
bią mieć pieniądze 
po to, żeby je wyda-

wać. Kupują dużo niepotrzebnych rze-
czy, które potem leżą w koncie. Dlate-
go też często brakuje im na prawdzi-
we potrzeby. Narzekają wtedy, że uro-
dzili się pod złą gwiazdą.

Większość Raków 
rozsądnie gospo-
daruje posiadanymi 
funduszami. Rzadko 

pozwalają sobie na niepotrzebne za-
kupy, chyba że chodzi o kupno ksią-
żek, biletów do kina czy teatru. Cza-
sem pożyczają pieniądze znajomym, 
którzy znaleźli się w kłopocie.

Lwy słyną z tego, że 
potrafią zarobić pie-
niądze i rozsądnie ni-
mi gospodarować. Lu-

bią żyć na wysokiej stopie i ich rodzi-
nom dobrze się powodzi. Wynika to 
także z faktu, że większość osób uro-
dzonych pod tym znakiem należy do 
ludzi zdolnych i inteligentnych.

Większość ludzi, 
którzy urodzili się pod 
znakiem Panny jest 
znanych z oszczęd-

nego stylu życia. Nie pozwalają sobie 
na zbytki, ale też nie odczuwają braku 
gotówki na bieżące potrzeby. Bardzo 
nie lubią pożyczać pieniędzy.

Panie i panowie 
Wagi są ludźmi, dla 
których pieniądze ma-
ją wartość wtedy, jeśli 

służą spełnieniu ich zachcianek. Dużo 
wydają na stroje i kosmetyki. Przyjacie-
le mogą też liczyć na ładne i oryginalne, 
a czasami bogate prezenty. 

Większość Skorpio-
nów ma do pieniędzy 
rozsądne podejście. 
Gospodarują posiada-
nymi funduszami tak, 

aby im i rodzinie niczego nie brakowało. 
Czasem komuś pożyczą pieniądze, ale 
pilnują skrupulatnie terminu oddania.   

Strzelcy żyją na 
ogół oszczędnie i li-
czą się pieniędzmi. 
Lubią mieć zapas 

na koncie. Rzadko pozwalają sobie 
na nieprzemyślane wydatki, chyba że 
wiążą się one z ich hobby, którym są 
podróże i wydatki z nimi związane.   

Ludzie spod znaku 
Koziorożca są bardzo 
pracowici, dlatego za-
wsze mają odłożone 

trochę grosza. Nie jest to jednak groma-
dzenie pieniędzy tak sobie, ale zbiera-
nie funduszy na konkretny cel. Czasami 
jednak lubią sobie pofolgować. 

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Ryb znajdu-
ją dużą przyjemność 
w  obdarowywan iu 

przyjaciół i krewnych. Na ten cel są 
skłonni wydać sporo pieniędzy, czasa-
mi odmawiają czegoś sobie. Szczegól-
nie na ich hojność mogą liczyć dzieci.

Zdolny i ambitny 
Wodnik zazwyczaj 
nie odczuwa bra-
ku pieniędzy. Wyda-

je ostrożnie, ale szczególnie, jeśli jest 
kobietą, pozwala sobie na kupno nie-
typowych, oryginalnych zakupów. Pa-
nowie kupują przedmioty do pracy.

Zodiak 
i pieniądze

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Opis dla żeglugi; 

8. Temat na czasie nie tylko w SSM; 
9. Produkt z rafinerii; 10. Epizod 
sztuki; 11. Kiedyś ateista; 12. Sta-
lowe u opanowanego; 13. Szaj-
ka; 14. Osiem dni; 16. Dar wymowy; 
19. Prąd rzeki; 20. Składnik mydła; 
21. Ćwiczenie na drążku; 22. Samo-
chód; 23. Fabryka plotek; 28. Owoc 
tarniny; 31. Kamień w pierścionku; 
32. Kapitański na statku; 33. Naczynie 
goryczy; 34. Likier kminkowy; 35. Ma 
trzy części i spis treści a uchwalo-
ny został przez Walne Zgromadzenie 
Członków SSM; 36. Zespół fachow-
ców; 37. Era archaiczna.

PIONOWO: 1. Melancholia; 2. Ka-
non, prawidło; 3. Potocznie gąsieni-
ca; 4. Jedno z naszych osiedli miesz-
kaniowych mające 2.137 mieszkań 
o powierzchni 93.862 m kw.; 5. Ziół-
ko; 6. Propozycja; 7. Błyszcząca tka-
nina; 14. Chłop na schwał; 15. Nie-
jeden pod okiem Dariusza Rzeźnicz-
ka i Roberta Rozakowskiego na bo-
iskach SSM prowadzony z dzieć-
mi; 17. „Z dziejów Siemianowic Ślą-
skich” w muzeum naszego mia-
sta; 18. Mieszkaniowy, gdy m.in. do-
chód brutto nie przekracza 1.454,51 
zł w gospodarstwie jednoosobowym; 
24. Forma zaliczki; 25. Sedno spra-
wy; 26. Kolejne miejsce; 27. Armata; 
28. Rodzaj kapelusza; 29. Konkrety, 
fakty; 30. Tlenowy w erce.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
dnia 19. VII. 2013 r. - na adres SSM, 

ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 7/2013. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 6/2013 z hasłem: 
Lato przed nami, otrzymują: Agnieszka 
MARZEC, zam. ul. Władysława Jagieł-
ły 27A; Ewa BIMER, zam. ul. Przyjaź-
ni 22B; Aniela MATYSIK, zam. ul. Wy-
zwolenia 6A. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 

do działu GZM po odbiór nagród. Na-
grodę główną – niespodzianka – ufun-
dowała firma Sukces s.c., Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Funda-
torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych.

J K L
Wieczorem, na kocyku leżą dwie blon-

dynki i jedna mówi:
- Jak myślisz, czy na księżycu ktoś 

mieszka?
A druga na to:
- Pewnie, przecież pali się tam światło!

J K L
Idzie zajączek przez las i niesie pod 

pachą teczkę. Spotyka go wilk i pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoją pracę magisterską.
- Ha! A jaki temat?
- „Zając najgroźniejszym zwierzęciem 

w lesie”
- No! Ty chyba sobie kpisz!
- To chodź za krzaczek!
Wpadają za krzaczek, słychać straszli-

wy łomot, skowyt. Po chwili zza krza-

czka wypada wilk z obłędem w oczach, 
sierść z niego prawie zdarta... Niebawem  
wychodzi zając, a za nim niedźwiedź. Mi-
sio poklepuje zająca po plecach i mówi:

- Widzisz zajączku! Nie jest ważny te-
mat pracy magisterskiej, tylko promotor.

J K L
Mówi gospodyni do gospodarza:
- Popatrz, mężu, jaka ta kura smut-

na. Może by ją tak wziąć na rosół, co?
- Sądzisz, że to ją rozweseli?

J K L
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

9. 09. 2013 r.
poniedziałek

Niepodległości 57A-D, 59A;  
Władysława Reymonta 4, 6, 8, 10, 12; 

Leśna 7, 7A-B

10. 09.
wtorek

Niepodległości 59B-D; 61A-C;  
Władysława Reymonta 2;  

Marii Skłodowskiej-Curie 1-5;  
Władysława Reymonta 46-56

11. 09.
środa

Niepodległości 63A-F;  
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15;  
Władysława Reymonta 38-44;  
Karola Szymanowskiego 14

12. 09.
czwartek

Niepodległości 61G-H; Grunwaldzka 5A-D; 
 Władysława Reymonta 14-24;  

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

Termin Budynek, adres

13. 09.
piątek

Grunwaldzka 5E-F; 4A-D; 
Władysława Reymonta 26-36;  

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23

14. 09.
sobota

Grunwaldzka 6A-C; 

16. 09.
poniedziałek

Marii Skłodowskiej-Curie 25-33, 35-45; 
Walerego Wróblewskiego 26-28, 57, 59

17. 09.
wtorek

Walerego Wróblewskiego 30-32, 55, 55A; 
Marii Skłodowskiej-Curie 47-59

18. 09.
środa

Karola Szymanowskiego 1-9;  
Władysława Jagiełły 2A-D

Sąsiedzie – pomieszczenia wspólnego użytku,  
to nie lamus ani przechowalnia bagażu.

N i e  r ó b  z  n i c h  r u p i e c i a r n i ! ! !
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Przypominamy, że wszystkie pre-
zentowane zwierzaki są pod ochroną. 
Zostawmy je w spokoju – dostarczają 
nam sporo pożytku.

Pójdźki
O tym, że na „Bańgowie” mogą 

mieszkać sowy, mówiło się przynaj-
mniej dwa, trzy lata. Dziś już wiemy 
na 100% - tak, swoje miejsce znalazły 
tu pójdźki. A to nie byle, jakie tam so-
wy. To rzadki gatunek ptaków, będący 
w Polsce pod ścisłą ochroną.

Według szacunków, tylko na Gór-
nym Śląsku jest ich zaledwie kilkadzie-
siąt par. Pojawienie się tego gatunku 
wśród zabudowań osiedla „Bańgów”, 
wywołało niemałą sensację w środowi-
sku ornitologów.

Para sów (być może jest ich więcej – 
to sprawdzą ornitolodzy) osiedliła się na 
jednym z budynków przy ulicy Włady-
sława Reymonta. Na pytanie, dlaczego 
akurat tutaj, próbował odpowiedzieć or-
nitolog – Jacek Udolf: Osiedle to cha-
rakteryzuje specyficzne położenie. Wo-
koło mamy pola, łąki, duże zadrzewie-
nie. Być może zanim jeszcze stanę-
ły pierwsze budynki, sowy te po prostu 
sobie tutaj na tych terenach mieszkały, 
a dzisiaj wracają na swoje terytorium.

Jak wygląda sowa, każdy mniej więcej 
wie i rozpozna bez większego problemu. 
Pójdźkę charakteryzuje to, że wielkością 
jest mniejsza od kawki, ma brązowe ubar-

wienie płowo nakrapiane, wydaje dźwię-
ki mniej więcej, takie: wysokie „guuk” lub 
„puuijć”, co możemy kojarzyć z nazwą 
ptaka. Jej nietypowość polega na tym, że 
wykazuje aktywność również za dnia, wy-
grzewając się niekiedy w słońcu. Zazwy-
czaj jednak spotkać ją można wczesnym 
rankiem lub pod wieczór, kiedy czatuje 
na zdobycz. Żywi się głównie owadami 
latającymi – pasikonikami, chrząszcza-
mi, a także dżdżownicami, sporadycznie 
ptakami, częściej gryzoniami. – Jest więc 
pożyteczna, bo zimą jej głównym pokar-
mem są myszy, norniki, a nawet szczu-
ry – tłumaczy ornitolog. Ciekawostką jest 
na przykład to, że widzi ona mocz, nawet 
pod warstwą śniegu i po nim właśnie jest 
w stanie trafić do przyszłej ofiary. Sowy te 
„wypróżniają się” normalnie, a dodatko-
wo, niestrawione części pokarmu, np. ko-
ści, szpony czy sierść, wydalane są przez 
nie w postaci wypluwki.

Pójdźka w Polsce jest gatunkiem ści-
śle chronionym. – W ostatnich latach 
nastąpił drastyczny spadek populacji te-
go gatunku. Wpływ na to mają znaczne 
zmiany w krajobrazie: zanik terenów ło-
wieckich, pól, łąk, wycinanie lub natu-
ralne obumieranie dziuplastych drzew, 
zamurowywanie szczelin i otworów, co 
skutkuje utratą miejsc lęgowych. Na po-
czątku XXI wieku jej liczebność w ska-
li kraju nie przekracza 1500 par, czy-
li skrajnie mało. Jeszcze w latach 70., 

w dawnym województwie legnickim, ca-
ła populacja liczyła nawet do 1000 par. 
Po przeszło trzydziestu latach nie ma 
tam już prawie żadnej... Na Górnym Ślą-
sku mamy prawdopodobnie tylko kilka-
dziesiąt par, tak więc strata każdej jed-
nej pary jest dotkliwa, bowiem terytoria 
tych sów są małe, a ich zagęszczenie 
niewielkie – wyjaśnia Jacek Udolf.

W związku z pojawieniem się sym-
patycznych pójdziek w osiedlu, admini-
stracja będzie prawdopodobnie musia-
ła zapewnić im specjalnie zaprojekto-
wane budki, montowane pod daszkiem, 
w pobliżu miejsc gdzie się gnieżdżą.

Sowa uszatka
Bańgów przypadł do gustu także in-

nym sowom. Jest nią sowa uszatka. 
12 czerwca br. na jednym z chodników 
konserwator ADM Bańgów Mariusz 
Gwiżdż – patrz foto – znalazł młodą 
uszatkę. Jak ustalono z pomocą Jacka 
Udolfa ptak wypadł z gniazda, ale nie 
odniósł obrażeń. Uszatkę bezpiecznie 
odstawiono na miejsce tj. pod gniazdo.

Pustułka
Nasze osiedla są też schronieniem 

dla pustułek. Te drapieżniki zadomo-
wiły się w nich niejako z pomocą SSM. 
Kilka lat wstecz specjalnie dla nich 
przygotowano budki. Ptaki z nich sko-
rzystały, a teraz dbają by nie panoszy-
ły się gołębie a i gryzoniom – podobnie 
jak sowy – nie odpuszczą.

Zaskroniec, wiewiórka
Niezależnie od przedstawicieli ptasie-

go gatunku w osiedlach natrafić może-
my na cieszące się zawsze przychylno-
ścią wiewiórki, a bywa, że i na niejado-
witego zaskrońca. Ten niegroźny wąż 
także przetrzebia gryzonie. RG, pes

Balkony jako element konkretnej budowli znane były już w starożytno-
ści, czego zachowane dowody mamy do dzisiaj. Ich ślady odkryto mię-

dzy innymi w Pompejach, gdzie przez wieki, przykryte wulkanicznymi po-
piołami Wezuwiusza a przez to zakonserwowane, „przeleżały” do czasów 
nam współczesnych. Dzięki temu mamy dzisiaj wiedzę o tym, że dawno już 
dostrzeżono balkon tudzież taras, nie tylko jako wyróżniającą się część ar-
chitektoniczną budowli, ale i pomost między domem a naturą.

Warto zastanowić się, czy właśnie 
balkon, przynajmniej w okresie letnim, 
nie mógłby się stać się naszym azy-
lem. Miejscem, gdzie moglibyśmy ode-
rwać się od szarej niekiedy codzien-
ności, od wszelkich problemów, miej-
scem odpoczynku albo w miarę możli-
wości spotkań z gośćmi.

Często niestety bywa tak, że cha-
rakterystyka zwartej zabudowy osie-
dli – typowej dla przełomu lat 70. i 80. 
– uniemożliwiła nam praktycznie na ja-
kieś powalające widoki z balkonów. 
Ot budynek, przy budynku, parking, 

gdzieniegdzie kawałek zieleni, jakiś 
skalniak, drzewka i kropka. Oczywiście 
w zasobach naszej Spółdzielni są i ta-
kie miejsca gdzie mamy szerszą per-
spektywę – w osiedlu „Bańgów”, „Wę-
złowiec” – II etap czy „Juliana Tuwi-
ma”, w rejonie Lasku Bytkowskiego.

Dlatego aby zapełnić tę pewną, na-
zwijmy to estetyczną lukę, przymierz-
my się do urządzenia naszego balkonu 

na swój sposób, według własnego po-
mysłu. Ubierzmy ściany w kwiaty, do-
łóżmy doniczkę z bylinami, drabinkę, 
by mógł pnąć się powojnik, bluszcz czy 
winorośl. To sprawi, że ten wysunięty 
na zewnątrz skrawek naszego miesz-
kania stanie się piękniejszy, a przy tym 
i my poczujemy się lepiej.

W czerwcu na osiedlach zdecydowa-
nie więcej widzieliśmy uporządkowa-
nych, stale pielęgnowanych przydomo-
wych ogródków. Ukwieconych balko-
nów jeszcze jak na lekarstwo, ale są-
dzimy, że wzorem lat ubiegłych przy-
będzie ich w lipcu i sierpniu, a cieszyć 
oko będą co najmniej do paździer-
nika. Tymczasem zaobserwowaliśmy, 
że w tym roku na balkonach dominu-
je kolor czerwony... Zdjęcia balkonów 
patrz str. 40

Rafał Grzywocz 

Osobliwi lokatorzy

Nasze osiedla to nie tylko zamieszkali w nich ludzie, to także sporo in-
nych przedstawicieli świata zwierząt, żyjących wolno. Od najbardziej 

pospolitych i niepożądanych gryzoni po okazy żyjące generalnie w lasach 
lub w polach. Jest ich sporo a prezentowane przez nas na stronie obok, to 
zaledwie znikoma ich część, część najbardziej zauważalna.
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Osob l iw i  lokatorzy

Pustułka zwyczajna Pustułka zwyczajna

Sowa pójdźka

Sowa pójdźka

Sowa uszata

Sowa uszata

Wiewiórka zwyczajna Zaskroniec zwyczajny

Wszystkie prezentowane poniżej zwierzęta są pod ochroną.



ul. Walerego  
Wróblewskiego 73ul. Hermana Wróbla 2

ul. Jana Pawła II 17,  Kościuszki 10 ul. Grunwaldzka 3F
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