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Widocznie nie chce-
my mieszkać w ładnych 
domach, skoro jedynie kil-
kadziesiąt godzin odnowio-
ne ściany były czyste i nikt 
nie widział, kiedy je wyma-
lowano. Pytanie, jakie moż-
na przy tej okazji postawić, 
brzmi: Gdzie są ci miesz-
kańcy, którzy na ZGCz tak 
często psioczyli, że wstyd 
patrzeć na budynki przy 
Kolejowej, bo Spółdzielnia 
o nich zapomniała?

Podobny los spotkał kil-
ka innych elewacji i zamiast 
być ozdobą – szpecą.

Przed miesiącem ogłosili-
śmy apel do grafficiarzy, by 
zgłosili się i podjęli wyzwa-
nie malowania swoich rysun-
ków na specjalnie przygoto-
wanych przez SSM do tego 
celu ścianach w wyzna-
czonych przez Spółdziel-
nię miejscach. Apel pozo-
stał bez echa. Szkoda, bo 
można było w ten sposób 
połączyć przyjemne z poży-
tecznym. Z drugiej strony 
nie dziwi nas to, gdyż ci, co 
tak chętnie malują po ścia-

nach pod osłoną ciemności, 
nie mają właściwie nic do 
pokazania ze swych umie-
jętności, bo to, co oglądamy, 
z graffitti nie ma nic wspól-
nego. Jeżeli się mylimy, to 
zapraszamy do stawienia 
czoła wyzwaniu i pokazaniu, 
talentu tak, by przyozdobić 
osiedlowe zakątki. Oferta 
władz SSM jest aktualna – 
zapraszamy do zgłaszania 
się. Nasz adres e-mailowy 
jest do Waszej dyspozycji – 
czekamy.

Wśród innych dewasta-
cji kolejne miejsce – po 
raz pierwszy odnotowane 
w tej rubryce – zajęły kra-
dzieże i zniszczenia tabli-
czek informacyjnych doty-
czące kochanych czworono-
gów. Łącznie z osiedlowych 
skwerów zniknęło blisko 50 
tabliczek i nie bardzo chce 
się wierzyć, że jest to dzie-
ło wyłącznie nudzących się 
młodych ludzi. Nie chcemy 
wysnuwać zbyt daleko idą-
cych wniosków, ale coś nam 
się wydaje, że posiadający 
pieski winni baczniej patrzeć 
na te tabliczki i dbać, by były 
na swych miejscach, bo już 
słyszeliśmy, jak siedzący na 
ławce ludzie mówili: Akcja 
sprzątania jest dobra i oby 
Spółdzielnia wytrwała w jej 

C z y  t y l k o  w a n d a l e ?
Tylko niecały tydzień po zakończeniu prac dociepleniowych elewacja budynku 

przy ul. Kolejowej 5 pozostała w nienaruszonym stanie i mogła cieszyć oczy 
nowością. Widać nie pasowała jakiemuś domorosłemu pacykarzowi do jego wyobra-
żenia o estetyce budynków, bo została upstrzona bohomazami.

ul. Kolejowa 5 – elewacja kilkadziesiąt godzin  
po zakończeniu prac

ul. Władysława Jagiełły 2 A – napisy (ok. 1 m wysokie) 
o różnej idiotycznej treści pojawiły się na kilku budynkach.
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„BAŃGÓW”
- ostatni wtorek miesiąca, 1730 ÷ 1900

siedziba RO, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7,
tel. 032-228-13-01

„CENTRUM”
- 1. poniedziałek miesiąca, 1500 ÷ 1600

Klub Centrum, ul. Powstańców 54,
tel. 032-228-17-39

„CHEMIK”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. A. Kapicy 15,
tel. 032-228-57-78

„MICHAŁKOWICE”
- 2. poniedziałek miesiąca, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. J. Hadamika 7,
tel. 032-228-57-38

„MŁODYCH”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, Al. Młodych 15a,
tel. 032-228-39-47

im. J. TUWIMA
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. W. Korfantego 9c,
tel. 032-228-45-47

„WĘZŁOWIEC”
- 3. wtorek miesiąca, 1630 ÷ 1730

siedziba RO,  
ul. W. Wróblewskiego 67, II p. pok. 29, 

tel. 032-228-52-52

MASZ PROPOZYCJE, UWAGI   

– PRZYJDŹ, POWIEDZ, ZGŁOŚ.

D y ż u r y  R a d  O s i e d l i :

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

kontynuacji, ale nie podoba się posia-
dającym psy, bo wchodzą na skwery 
i kopią w tabliczki.

Miejmy nadzieję, że zacytowana 
wypowiedź jest omyłkowa, bo wie-
rzyć się nie bardzo chce, by kocha-
jący zwierzęta mogli być pospolity-
mi wandalami.
Ponadto, na osiedlach zanotowano:

„BAŃGÓW”
ul. Karola Szymanowskiego 2 – 

wybito szybę w drzwiach wejściowych 
oraz połamano 3 kosze na psie odcho-
dy i skradziono: 15 tabliczek: Posprzą-
taj po swoim psie i 25: Zakaz wypro-
wadzania psów.

„CENTRUM”
ul. Kolejowa 5 – pomalowano ele-

wację.
„CHEMIK”

Skradziono 8 tabliczek – Posprzątaj 
po swoim psie.

„MICHAŁKOWICE”
ul. Przyjaźni 36 – zniszczono lam-

pę uliczną;
ul. Władysława Sikorskiego 1 A – 

zniszczono drzwi wejściowe;

ul. Wł. Sikorskiego 4 – skradziono 
właz ze studzienki.

„MŁODYCH”
Pomalowano ściany: al. Młodych 

8, 10, ul. ZHP 1, 6, ul. Jana N. Stę-
ślickiego 6; na budynku wymienni-
kowni przy tej ulicy i na garażach: P, 
R, S, U;

ul. Jana N. Stęślickiego 6 – urwano 
rurę spustową;

ul. Boh. Westerplatte 8 – wybito 
szybę w drzwiach wejściowych.

im. Juliana TUWIMA
ul. Wojciecha Korfantego 10 C – 

zniszczono skrzynkę na reklamy.
„WĘZŁOWIEC”

ul. Władysława Jagiełły: 2 A; 25 D; 
27 A, D; 29 A; 31 A, C – wykonano 
duże napisy na elewacjach.

Przypomnijmy: wszystkie te pozor-
nie drobne zniszczenia dają w sumie 
kolosalne straty. Te zubażają fundu-
sze remontowe osiedli, które składają 
się z naszych pieniędzy. Tak więc pła-
cimy i wyrzucamy w błoto.

Piotr Sowisło

C z y  t y l k o  w a n d a l e ?
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To nie widzimisię, lecz konieczność

Opublikowany w „MS” 7/2006 materiał o konieczno-
ści stworzenia regulaminu korzystania z osiedlo-

wych ulic spotkał się ze znacznym zainteresowaniem. 
Na redakcyjny adres wpłynęły e-maile z interesującymi 
propozycjami i przemyśleniami. Czytelnicy zastanawiali 
się również nad zasadnością nowego regulaminu. Wątpliwo-
ści te rozwiewa pismo Komendanta Straży Miejskiej w Sie-
mianowicach, jakie wpłynęło do SSM. Czytamy w nim:

Ciepło w nowych rurach
Kolejny rok z rzędu najstarsze zwarte osiedle SSM, 

czyli os. „Chemik” przeżywa niedogodności zwią-
zane z prowadzonymi wykopami. Tam bowiem wymie-
niana jest sieć ciepłownicza i w miejsce starych mocno 
już wyeksploatowanych rur PEC Katowice zakłada 
nowe preizolowane. W niektórych miejscach wykopy, ze 
względu na konfigurację terenu, są bardzo głębokie. Prace 
– rozpoczęto je w czerwcu – prowadzone są w rejonie ulicy 
Alfonsa Zgrzebnioka 27 do 47. Roboty zakończone zosta-
ną przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego.

(...) Z uwagi na fakt, iż 
w obecnym stanie prawnym 
podejmowanie interwencji 
na drogach wewnętrznych 
wobec kierujących naruszają-
cych normy zawarte w Prawie 
o ruchu drogowym jest utrud-
nione, zwracam się do Pań-
stwa z prośbą o opracowanie 
regulaminów użytkowania 
osiedlowych dróg wewnętrz-
nych, które uwzględniałyby 
spełnienie wymogów bezpie-
czeństwa mieszkańców osie-
dli pod kątem prowadzenia 
wszelkich akcji ratunkowych 
przez straż pożarną, pogoto-
wie ratunkowe, policję i inne 
służby techniczne (energe-
tyczne, gazownicze).

Ustawodawca zapomniał 
uregulować zasady ruchu na 
drogach wewnętrznych. Na 
drogach tych przepisy ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. 
U. nr 58, poz. 515 z późn. 
zm.) stosuje się zgodnie z art. 
1 ust 2 „również do ruchu 
odbywającego się poza dro-
gami publicznymi, jeżeli jest 
to konieczne dla uniknięcia 
zagrożenia bezpieczeństwa 
uczestników tego ruchu”. Usta-
wa z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 
Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) 
drogi w osiedlach mieszkanio-
wych (art. 8 ust. 1) wyłączyła 
z kategorii dróg publicznych. 
Sankcje karne za nieprze-
strzeganie zasad określonych 
w Prawie o ruchu drogowym 
zawarte zostały w rozdzia-
le XI ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks Wykroczeń 
(Dz. U. nr 12, poz. 114 z póź. 
zm.), ale tylko jeden z uję-
tych tam przepisów przewidu-
je sankcje za spowodowanie 
zagrożenia bezpieczeństwa 
na drodze niepublicznej. Art. 
98. Kto, prowadząc pojazd 
poza drogą publiczną, nie 

zachowuje należytej ostroż-
ności, czym zagraża bez-
pieczeństwu innych osób 
lub nie stosuje się do prze-
pisów regulujących korzy-
stanie z dróg wewnętrznych 
lub innych miejsc dostęp-
nych dla ruchu pojazdów, 
podlega karze grzywny lub 
karze nagany.

Powyższy przepis przewi-
duje sankcje karne za dwa 
rodzaje wykroczeń:

1) spowodowanie zagroże-
nia bezpieczeństwa innych 
osób wskutek kierowania 
pojazdem bez zachowania 
należytej ostrożności; poza 
kierowcą, zagrożone musi 
być bezpieczeństwo co naj-
mniej dwóch osób.

2) niezastosowanie się 
do przepisów regulują-
cych korzystanie z dróg 
wewnętrznych.

Regulamin taki powinien 
nadać zarządca terenu. 
Musi on być ogólnie dostęp-
ny, a drogi właściwie ozna-
kowane. Jeżeli warunek ten 
nie jest spełniony, zarząd-
ca terenu lub mieszkaniec 
może dochodzić swych praw 
tylko na drodze cywilnopraw-
nej poprzez wniesienie pozwu 
np. „przeciwko osobie niewła-
ściwie parkującej samochód 
o przywrócenie stanu zgod-
nego z prawem i zaniecha-
nia naruszeń” do właściwego 
sądu rejonowego. (...)

Tyle pismo, bo życie 
jak wiadomo swoje niesie 
i coraz częściej domaga-
my się zaprowadzenia przy-
najmniej elementarnego 
ładu na osiedlowych dro-
gach i parkingach.

Tworzony regulamin – 
nadal zachęcamy do jego 
współredagowania – winien 
sporo spraw dookreślić 
i umożliwić spełnienie 
naszych oczekiwań.    pes
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Mimo, że prawie 10 lat temu sie-
mianowiccy radni podjęli uchwałę 
– nr 334/97 zobowiązującą do nie-
zwłocznego usuwania zanieczysz-
czeń i odchodów w przypadku, gdy 
zwierzę zanieczyściło drogę, chodnik 
lub inne miejsce publiczne, to w prak-
tyce nikt tego przepisu nie egzekwo-
wał. Stosunkowo miernym powodze-

niem cieszyła się też zainicjowana kil-
ka lat temu w SSM akcja umożliwia-
jąca nabywanie specjalnych worecz-
ków na zbieranie psich kupek. Wte-
dy, jak i w lata następne, gdy przypo-
minaliśmy w „MS” o obowiązku sprzą-
tania po swoim czworonogu 
na łamach gazety, rozpętała 
się burza, a nas odsądzano 
od czci i wiary. Odezwali się 
obrońcy zwierząt, a miesz-
kańcy posiadający pieski 
dowodzili, że nie mają gdzie 
wyrzucać odchodów i tylko 
się od nich czegoś wyma-
ga, nie dając nic w zamian. 
Głosy w tej sprawie pojawia-
ły się niemalże na każdym 
Zebraniu Grupy Członkow-
skiej. Znaczna część miesz-
kańców po prostu nie umia-
ła już dłużej patrzeć na psie 
kupki i domagała się zmia-
ny sytuacji. Chodzi o to, aby 
wychodząc na spacer ze swo-
im czworonożnym przyjacie-
lem, zabierać ze sobą wore-
czek foliowy, który umożliwi sprząta-
nie psich odchodów.

Obecnie sytuacja uległa zmianie, 
gdyż na osiedlach pojawiły się kosze 

na psie odchody oraz tabliczki z napi-
sami: „Zakaz wyprowadzania psów” 
i „Posprzątaj po swoim psie”. Podję-

te ostatnio przez Zarząd SSM działa-
nia wychodzą naprzeciw zarówno wła-

ścicielom piesków, jak i osobom ich 
nieposiadajacych.

W osiedlowych administracjach 
nadal można zakupić woreczki, zaś 
niedawno na czterech osiedlach: 
„Bańgów”, „Centrum”, „Chemik” i „Mło-

dych” pojawiły się charakterystyczne 
pomarańczowe kosze. Jednocześnie 
wydzielono tereny na, te gdzie można 
wyprowadzać psy i gdzie czworonogi 

mają zakaz wstępu.
Reakcja mieszkańców na nowe 

kosze i tabliczki jest różna. W wie-
lu miejscach tabliczki znikły w ciągu 
jednej doby, natomiast do wspomnia-
nych koszy zamiast psich odchodów 
zaczęto wrzucać... śmieci, jak np. na 
osiedlu „Bańgów”, gdzie jakiś dowcip-
niś do kosza na fekalia wrzucił także 
i tabliczkę.

- Tabliczka przetrwała zaledwie jed-
ną noc. Już to komuś przeszkadzało, 
a szkoda, bo wielu mieszkańców bez-
pańsko wypuszcza swoje psy. Oby 
pojemniki zostały, gdyż są metalowe 

i może będą je chcieli sprzedać na 
złom – mówi zatroskana lokatorka – 
Stanisława Nowak, od 39 lat miesz-
kająca na osiedlu „Chemik”. Dobrej 
myśli co do losu tabliczek jest kie-
rowniczka ADM „Chemik” – Halina 

Napora, która zapewnia, że 
te zniszczone będą systema-
tycznie zastępowane nowy-
mi.

O wprowadzanym progra-
mie pozytywnie wypowiada 
się również Patrycja Hau-
ke-Korfanty: - Pozytywne 
jest to, że robi się coś w kie-
runku rozwiązania problemu 
psich odchodów. Wiele skwe-
rów jest zanieczyszczonych 
i małe dzieci nie mają gdzie 
spacerować. Teraz już właści-
ciele psów nie będą mieli żad-
nej wymówki, muszą sprzą-
tać. A gdy ktoś nie będzie 
miał pieniędzy na mandat, 
to może odpracuje go, np. 
sprzątając osiedle?

Inny spółdzielca z osiedla 
„Chemik”, który co prawda rzadko 
czyta „Moją Spółdzielnię”, szybko jed-
nak orientuje się, na czym polega ta 

Oby zaczęły się 
wypełniać

Dla wielu mieszkańców posiadanie czworonożnego przyjaciela to przede 
wszystkim przyjemność, a dopiero potem obowiązek. Siemianowicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w lipcu wprowadziła na kilku swoich osiedlach 
program pilotażowy, który ma doprowadzić do gruntownej zmiany mental-
ności właścicieli psów i poprawy czystości. Do tej pory właściciele psów 
czuli się bezkarni, nie bacząc na poczynania swoich pupili.

ciąg dalszy na str. 6

Właścicielu pieska, pamiętaj:
Zabierz woreczek do zbierania odchodów, gdy 

wychodzisz ze swoim pupilem na spacer.
Nie traktuj sprzątania po swoim piesku jako 

czynności wstydliwej, naruszającej Twoją god-
ność, a wręcz przeciwnie, jako świadczącą 
o Twojej bardzo wysokiej kulturze osobistej.

Zadbaj, aby Twój pies nie wchodził w miejsca 
oznaczone „Zakazem wyprowadzania psów”, 
np. na place zabaw. Odchody zwierzęce mogą 
być niebezpieczne dla dzieci.

Pozwól innym mieszkańcom spokojnie cho-
dzić po chodnikach, alejkach i innych miejscach 
użyteczności publicznej bez obawy, że napotka-
ją „niemiłą niespodziankę” na swojej drodze.

Zebrane nieczystości wrzuć do pojemnika na 
psie odchody.

Sprzątanie po piesku jest Twoim obowiązkiem.

Na osiedlach pojawiły się tabliczki informujące właścicieli o zakazie wyprowadzania psów w oznaczonym miej-
scu i kosze na psie odchody, a przy nich tabliczki: Posprzątaj po swoim psie.
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akcja i dodaje: - Mentalność 
mieszkańców nie zmieni 
się z dnia na dzień. Na to 
potrzeba czasu. Podobnie 
jak upłynęło kilka lat, zanim 
ludzie zaczęli wykorzysty-
wać pojemniki do segregacji 
odpadów komunalnych, tak 
samo może być w tym przy-
padku – twierdzi Janusz 
Nowak z ul. Niepodległości.

Ku naszemu miłemu zas-
koczeniu pomysł kubłów na 
psie odchody chwalą też 
właściciele czworonogów.

- Regularnie zaopatru-
ję się w woreczki w admi-
nistracji osiedla „Młodych”. 
Mój pies – Nuka jest nauczo-
ny załatwiać swoje potrzeby 
zawsze rano i zbieranie po 
nim odchodów to dla mnie 

nic dziwnego – mówi pani 
Iwona, mieszkanka osiedla 
„Młodych”. – Niestety, pies 
to również obowiązek. Ja 
wychodzę z moim czworo-

nogiem do lasku bytkowskie-
go, nigdy nie zezwoliłbym, 
aby się załatwiał na trawniku 
przed budynkiem – zapew-
nia Grzegorz Michalik, 

 właściciel owczarka nie-
mieckiego.

Wszystkim nam zależy, aby 
nasze osiedla wyglądały ład-
nie i były czyste. Wygląda na 
to, że wprowadzone przez 
Spółdzielnię rozwiązanie, 
spotkało się z dobrym przyję-
ciem ze strony mieszkańców. 
Oby jednak na słowach się nie 
skończyło i pomarańczowe 
pojemniki zaczęły wypełniać 
psie odchody zamiast śmieci 
i ogryzków, bo koszy na śmie-
ci na osiedlach nie brakuje.

Pierwsze dni, niestety, 
przyniosły znaczne stra-
ty. Połamano 3 kosze na 
odchody, a ze skwerów 
łącznie zniknęły: 23 tabliczki 
– Posprzątaj po swoim psie 
i 25 – Zakaz wyprowadzania 
psów.     mig

Wierzyć się nie chce, że 
nawet szczelina dylatacyjna 
pomiędzy budynkami może 
zamienić się w śmietnik, 
a jednak...

Gdy tak porozglądamy się 
po osiedlach i odszukamy 
budynki z technologiczny-
mi szczelinami dylatacyjny-
mi, to prawie pewnym jest, 
że pomiędzy przylegającymi 
do siebie częściami domu 
znajdziemy ogromną ilość 
odpadków ładnie nazywa-
nych komunalnymi, a w isto-
cie swej będących produk-
tem ubocznym naszej cywi-
lizacji, a dokładnie naszej 
konsumpcji. W szczelinie 
takiej znajdziemy bowiem 
wszystko, co rozmiaro-
wo tam się zmieści, a że 
odległość między ścianami 
wynosi do 40 cm, to lądują 
tam przede wszystkim naj-
bardziej uciążliwe odpadki 
– resztki jedzenia, puszki 
po piwie, farbach, plastiko-
we i szklane butelki, worki, 
woreczki, papiery i co tylko 
się da tam upchać. O ile dru-

gie z wymienionych przed-
miotów – te niepsujące się 
– nie leżą w kręgu zaintere-
sowań gryzoni czy też jakie-

goś robactwa, to te pierw-
sze owszem, owszem, jak 
najbardziej są dla tych zwie-

rzątek wymarzone i szcze-
lina zamienia się w pełną 
smakołyków jadłodajnię dla 
niepożądanych gości, któ-

rym my sami dostarcza-
my pokarmu, by następnie 
brzydzić się ich obecnością 

i pomstować, że przy budyn-
ku – lub w nim – grasują np. 
szczury, myszy (bynajmniej 
nie tak ładne jak kupowane 
w sklepach zoologicznych) 
i że coś strasznie śmierdzi 
z tych dylatacji.

A jak ma nie śmierdzieć, jak 
ma nie być gryzoni, robac-
twa, skoro sami przyczynia-
my się do tego, by były jak 
najbliżej nas, skoro stwa-
rzamy im warunki do ściślej-
szej z nami symbiozy i sami 
chcemy, by nam pachnia-
ło inaczej. Wszak krasno-
ludki, choć psotne z natury, 
są raczej przychylne ludziom 
i nie mają powodów, by robić 
im na złość. Tak więc poroz-
glądajmy się wokół, popa-
trzmy, kto i dokąd zmierza 
z naszej klatki schodowej 
z workiem pełnym śmieci, 
bo sąsiadom z innych klatek 
może być bliżej do śmietni-
ka niż do dylatacji i raczej 
nie oni są winni temu, że 
nam pachnie inaczej tuż pod 
naszym oknem.

Piotr Sowisło

Zbieranie odchodów po Nuce to dla mnie  
nic dziwnego – powiedziała p. Iwona.

Z a p r o s z e n i e  d l a  s z c z u r ó w
Wydawać by się mogło, że artykułowane na każdym kroku dążenie do mieszkania w schludnym otoczeniu jest 

tak powszechne, że nie ma mowy, by wokół naszych domów walały się odpadki, by ktokolwiek miał odwagę 
wyrzucić śmieci w inne miejsce niż do kontenera. Życie jednak jest pełne niespodzianek i co chwila weryfikuje 
powszechnie wyrażane opinie.

Szczelina dylatacyjna i jej zawartość. Budynek przy  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 77 – osiedle „Bańgów”

ciąg dalszy ze str. 5
Oby zaczęły się wypełniać

9 września Święto Bytkowa – już teraz zarezerwujmy czas!
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Starania o wykonanie tych prac trwa-
ły dobrych kilka lat. Najpierw prze-
szkodą nie do pokonania był budynek 
stojący przy skrzyżowaniu. Aby prze-

prowadzić jakikol-
wiek remont, trze-
ba było go wybu-
rzyć. Długo trwały 
rozmowy siemiano-
wickiego magistratu 
z właścicielem nie-
ruchomości miesz-
kającym w Nowej 
Zelandii. W końcu 
jednak na ten teren 
wjechały buldoże-
ry i po budynku nie 
pozostało ani śla-
du. Później brako-
wało środków finan-
sowych w budżecie 
gminy na przeprowadzenie remontu. 
Jednak pod koniec 2005 roku wydano 
pozwolenie na budowę, a wiosną tego 
roku ogłoszono przetarg, który wygra-
ła firma „Drogopol” z Katowic.

Najpierw wymieniono całą sieć tech-
niczną biegnącą w okolicy skrzyżo-
wania, w tym wodociągową i gazo-
wą, co poprawi jakość dostarczanych 
mediów do znajdujących się w pobli-

żu budynków SSM przy placu Skrzeka 
i Wójcika. Później rozpoczęły się robo-
ty drogowe polegające na poszerzeniu 
szerokości ulicy Niepodległości i Boh. 

Westerplatte. Jednocześnie trwa mon-
taż nowej sygnalizacji drogowej, która 
powinna rozwiązać problemem two-
rzących się w tym miejscu korków 
samochodowych. Nowe skrzyżowa-
nie będzie posiadało 2 dodatkowe 
pasy do skrętu w prawo na ulicy Nie-
podległości i Bohaterów Westerplat-
te. Sygnalizacja będzie regulowana 
w zależności od natężenia ruchu za 

pomocą specjalnie zamontowanych 
kamer. W naszym mieście rozwiąza-
nie takie zastosowano już z powodze-
niem przy skrzyżowaniu alei Zwycię-
stwa i ul. Wrocławskiej na Bańgowie.

- Prowadzone prace remontowane 
mają przede wszystkim poprawić bez-
pieczeństwo zarówno przejeżdżają-
cych kierowców, jak i przechodniów, 
w tym dzieci, gdyż w pobliżu znajduje 
się szkoła podstawowa. Nowe skrzy-

żowanie popra-
wi w tym miejscu 
widoczność, a ruch 
s a m o c h o d o w y 
będzie odbywał się 
sprawniej – twierdzi 
Marian Stanaszek, 
naczelnik wydziału 
inwestycji miejskich 
Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śl. 

Roboty te pochło-
ną niemałe środ-
ki finansowe, które 
wynosić będą oko-
ło 335 tys. EURO, 
z czego 177 tys. 

EURO pochodzi z dotacji unijnych. 
Prace powinny być zakończone do 
1 września tak, aby nie zakłócały 
one bezpiecznego dojścia do szko-
ły uczniom udającym się do pobliskiej 
szkoły. Do tego czasu kierowcy muszą 
uzbroić się w cierpliwość, stojąc nie-
kiedy w gigantycznych korkach, gdyż 
ruch podczas prowadzonych robót jest 
bardzo utrudniony. mig

Pojawiły się już miejsca, w których wyłaniają się nowe chodniki.

S k o ń c z ą  s i ę  k o r k i  i  n a r z e k a n i a  k i e r o w c ó w

Od wielu lat skrzyżowanie ul. Niepodległości, Bytkowskiej i Bohaterów 
Westerplatte przez kierowców określane jest jako feralne. Od dawna 

spędza ono również sen z powiek siemianowickiej policji, której funkcjo-
nariusze nie potrafią zliczyć kolizji i wypadków drogowych w tym miejscu. 
Wkrótce wszystko ma się diametralnie zmienić, gdyż kilka tygodni temu 
ruszył remont skrzyżowania. Miejsce to stanie się bardziej bezpieczne 
i zostanie tu poprawiona widoczność.

 Dopiero z lotu ptaka widać ogrom  
i złożoność przedsięwzięcia.

Nim położy się nawierzchnię – pod ziemią trzeba  
zrobić porządek i uporać się z wszelkimi instalacjami.

POWSTAJE REGULAMIN KORZYSTANIA Z OSIEDLOWYCH ULIC I PARKINGÓW 
WŁĄCZ SIĘ W JEGO REDAGOWANIE – czyt. str. 4



8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2006

Placówka ta, obok osie-
dlowej administracji i klubu 
„Centrum”, od wielu lat mie-
ści się w budynku Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Biblioteka nie zapo-
mniała przez okres wakacji 
o swoich najmłodszych czy-
telnikach i przygotowała dla 
nich różne atrakcje. 

Przez cały lipiec w każ-
dy czwartek odbywały się tu 
warsztaty plastyczne. Pomi-
mo, że pogoda sprzyjała bar-
dziej wyjściu na basen, to 
dzieci chętnie przychodzi-
ły na zajęcia. W tym czasie 
miały do dyspozycji sztalugi 
oraz suche i olejne pastele. 
W ten sposób mogły zapo-
znać się z nowymi mate-
riałami plastycznymi, nato-
miast technika malowania 
była zupełnie dowolna. Wielu 
z nich po raz pierwszy malo-
wało na sztaludze zamiast 
na stole, co stanowiło spo-
re przeżycie i w niejednym 

przypadku stanowiło okazję do nowych pomysłów artystycz-
nych. Motywem przewodnim warsztatów były utwory znane-
go poety Jana Brzechwy, ale dzieciaki nie zawsze chciały 
się dostosować do tej tematyki. 

Młodzi miłośni malowania mogą przyjść do biblioteki nie tyl-
ko na warsztaty plastyczne, ale przez cały czas czekają na 
nich kredki i bloki rysunkowe. Wszystkie narysowane przez 

nich prace są starannie przechowywane, a we wrześniu 
będzie zorganizowana wystawa, na którą zostaną zaprosze-
ni autorzy tych prac wraz ze swoimi rodzicami. Obecnie przy-
chodząc wypożyczyć książki, można podziwiać prace dzieci 
namalowane wiosną tego roku przez przedszkolaków przed-
stawiające różne postacie z siemianowickich legend.

A kto nie ma talentu do ryso-
wania, może skorzystać z wie-
lu gier planszowych. - Dzie-
ci w czasie wakacji najczęściej 
przychodzą pograć w gry lub 
wejść do internetu, gdzie mogą 
poczatować albo zaglądać na 
różne strony. Natomiast w cza-
sie roku szkolnego korzystają 
z naszego komputera najczę-
ściej po to, aby poszukać infor-
macji potrzebnych im na zaję-
cia w szkole – twierdzi Dorota 
Łącka, bibliotekarka z Bibliote-
ki Miejskiej, filia nr 9.

W okresie wakacji dzie-
ci o wiele chętniej też wypo-
życzają komiksy lub książki 
związane z tym, co aktualnie 
jest prezentowane w telewi-
zji. Ogromnym powodzeniem 
cieszą się „Przygody Kubu-
sia Puchatka”, seria o przy-
godach Franklina lub „Opo-
wieści z Narnii”. Gdy nie wia-
domo, co wypożyczyć, najle-
piej zapytać o to panią biblio-
tekarkę, która bardzo dobrze 
zna gusta młodych czytelni-
ków. Można też przyjść poczy-
tać aktualną prasę, wśród któ-
rej jest wiele czasopism dla 
dzieci i młodzieży, np. „Twist” 
i „Auto – Świat”.      mig

P o  k s i ą ż k ę  i  z a b a w ę
W wakacje nie warto siedzieć w domu. Jeżeli ktoś nie jedzie na kolonie czy na 

wczasy, wcale nie znaczy, że musi się nudzić. Można skorzystać z oferty DK 
„Chemik” lub ze zniżki na bowlingowym torze w „Renomie”. A jeśli mieszka w osiedlu 
„Centrum”, to w każdej chwili może przyjść do biblioteki przy ul. Powstańców 54.

 Dorota Łącka prezentuje prace dzieci.

Powodem bezpośrednim 
spotkania było wystąpienie 
kilku operatorów z wnioskami 
o zakładanie sieci w budyn-
kach, gdzie usługi swe świad-
czą już dwie firmy. Pytano 
przy tej okazji, czy przestała 
obowiązywać przyjęta swego 
czasu umowa ustalająca to 
właśnie kryterium jako niepi-
saną zasadę działania.

Zabierając głos niektórzy 
przedstawiciele firm mówili, 
że konkurencja wpływa dodat-
nio na świadczoną jakość zaś 
rozwój poprzez wchodzenie 
na kolejne budynki jest pozy-
tywny. Inni twierdzili, że na 
odwrót rozpraszanie sił i środ-
ków odbije się na jakości.

Zbigniew Lekston, wice-
prezes SSM, mówił w tym 

kontekście, że Spółdzielnia 
nie ma zamiaru ograniczania 
ekspansji poszczególnych 
firm, ale każda dodatkowa 
prowadzona sieć to kolej-
ne prace w domach, prze-
kucia, umieszczanie skrzy-
nek, rynienek kablowych 
etc., co nie zawsze spoty-
ka się z przychylnym przyję-
ciem mieszkańców i dlatego 
istotnymi pytaniami są: czy 
nie ma możliwości, by opera-
torzy udostępniali sobie np. 
rynienki kablowe oraz jakie 
zasady winny być przyjęte, 
by do danego domu wcho-
dził kolejny operator. Kwe-
stia ta jest tym bardziej istot-
na, gdyż zdarza się, że bez 

powiadomienia administracji 
i bez stosownej zgody podej-
mowane są prace w klatkach 
schodowych, co jest absolut-
nie niedopuszczalne.

Odnosząc się do ustalenia 
zasad na wejście do budyn-
ku kolejnego operatora, 
utknięto w miejscu, gdyż jak 
mówiono propozycja przy-
jęcia minimum ilościowego 
może nie być miarodajna, 
bo mieszkaniec może wyra-
zić akces, a później zre-
zygnuje. W efekcie ustalo-
no, że Zarząd SSM określi 
te kryteria i będą one ujęte 
procentowo w odniesieniu 
do ilości mieszkań w danym 
budynku. Warunkiem otrzy-

mania zgody na zakładanie 
sieci będzie pisemny akces 
odpowiedniej ilości miesz-
kańców oraz przedłożony 
projekt prowadzenia insta-
lacji. Omawiając te sprawy 
operatorzy ustalili, że będą 
między sobą w kontakcie, 
by wyeliminować osoby nie-
uczciwe a ubiegające się 
o nową instalację. 

Zbigniew Lekston poin-
formował zebranych, że 
z dniem 31 sierpnia br. 
służby SSM przystąpią do 
definitywnego demontażu 
wszelkich przewieszek mię-
dzy budynkami. Ta cezu-
ra czasowa jest ostateczna. 
W trakcie spotkania usta-
lono także, by ściślejszym 
nadzorem objąć systemy 
bezprzewodowego inter-
netu, monitorowania osie-
dli, gdyż urządzenia w nich 
działające często pracu-
ją na podobnych częstotli-
wościach i wzajemnie się 
zakłócają.                   pes.

18 lipca w salce konferencyjnej Zarządu SSM odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami 6 operatorów sieci internetowych świadczących swe usługi w zasobach 

SSM, poza wielkimi operatorami tj. TP SA, NETIA, UPC z chelloo. Zebranie otworzył 
Roman Majnusz, pełnomocnik Zarządu ds. technicznych, i przedstawił aktualny stan 
sieci internetowych założonych w zasobach Spółdzielni przez niewielkie firmy. Jak 
mówiono, obecnie na 220 budynków 18 nie jest objętych usługami tych operatorów. 
W SSM nie ma także informacji, ile mieszkań jest przyłączonych do tych sieci.

Nie ma monopolu
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Kilka dni temu wróciła z Mistrzostw 
Świata Weteranów w Bremen w Niem-
czech, przywożąc kolejny dyplom 
uczestnictwa. Na tych zawodach zna-
lazła się wśród 34 najlepszych zawod-
niczek, przegrywając pojedynek o wej-
ście do finałowej 16-stki 
z Branką Batinic, Chorwat-
ką, światowej klasy tenisistką. 
Prym w mistrzostwach wiodły 
Japonki i Chinki, ale zawod-
niczki z Europy również poka-
zały swoją klasę. 

- Jestem bardzo zadowo-
lona ze swojego występu 
w Bremen. Nawiązałam tam 
wiele kontaktów z zawodnicz-
kami z różnych krajów. Pla-
nuję w przyszłym roku z oka-
zji moich 50. urodzin zorgani-
zować międzynarodowy tur-
niej w Siemianowicach Śl. 
z udziałem najlepszych tenisi-
stek. Otrzymałam już od nich 
zapewnienie, że przyjadą – 
mówi Halina Siewert.

Trudno wymienić wszystkie 
medale i puchary, jakie zdo-
była w swojej kilkudziesięcio-
letniej karierze. Wszystkie tak 
samo sobie ceni, i te zdobyte na począt-
ku sportowej kariery, i te ostatnie, jak 
np. za I miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tenisa Stołowego Weteranek – 
Chorzów 2006 r. – Ze sportem spo-
tkałam się już w wieku 9-10 lat, grając 
w tenisa w szkolnej świetlicy. Moi bracia 
zaprowadzili mnie wtedy do „Zielonych 
Koniczynek”, tj. AKS Chorzów, gdzie 
nauczono mnie podstaw gry w tenisa 
stołowego. Później były zmiany klubów, 
m.in. Ruch Chorzów, Silesia Miechowi-
ce, ale na krótko. W sumie całe życie 
byłam związana z Amatorskim Klubem 
Sportowym w Chorzowie, najpierw jako 
zawodniczka, potem trener i członek 
Zarządu Klubu – dodaje.

Od 1992 do 2002 roku pełniła funk-
cję wiceprezesa w AKS. Klub przeję-
ła w bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej. Napotykając wiele trudności i pro-
blemów, w 1997 roku znalazła sposób 
utrzymania jego działalności poprzez 
częściowe zagospodarowanie terenów 
przez niego użytkowanych. W osta-

teczności negocjacje w tym zakresie 
przejęła Huta Kościuszko – zakład 
opiekuńczy oraz władze Chorzowa. 
Teren w całości sprzedano pod super-
market. Na pocieszenie pozostał fakt, 
że w innym miejscu Chorzowa, na 

terenie byłego Klubu GKS Chorzo-
wianka, przy ul. Lompy wybudowa-
no boisko lekkoatletyczne z tartanową 
bieżnią i piłkarskie boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią trawiastą. Działal-
ność sportową przejęło Towarzystwo 
Sportowe AKS, a Zielone Koniczynki 
postawiono w stan likwidacji.

Przez szereg lat swojej sportowej 
działalności wychowała wielu mło-
dych uzdolnionych tenisistów. – Mam 
ogromną satysfakcję, kiedy przy róż-
nych okazjach niektóre osoby mnie 
pytają, czy ich pamiętam i przypomi-
nają mi okoliczności, w jakich uczyłam 
ich gry w tej dyscyplinie sportu. Nie 
wszyscy zawodnicy zostali wybitny-
mi graczami, ale wielu z nich zajmuje 
różne odpowiedzialne stanowiska. Na 
osiedlu, gdzie mieszkam, często gry-
wam z dziećmi i młodzieżą na beto-
nowym stole. Obiecałam im postawić 
lody, jeżeli ktoś ze mną wygra. Do tej 
pory żadnemu z nich się to jeszcze nie 
udało, ale dzieci trenują dalej – opo-

wiada znana tenisistka. 
W tym roku spotkała ją prawdziwa 

satysfakcja. Jakub Kosowski, na roz-
grywanych w lutym tego roku Mistrzo-
stwach Polski w Zawierciu zdobył pierw-
sze miejsce, ogrywając w finale dotych-
czasowego, wielokrotnego Mistrza Pol-
ski, jednocześnie najlepszego polskiego 
tenisistę stołowego – Lucjana Błasz-
czyka 4:3. - Jakub Kosowski to mój 
wychowanek, przez trzy lata trenował 

w moim klubie AKS Chorzów. 
Pamiętam, gdy ojciec przypro-
wadził go na pierwsze trenin-
gi, to już po drugim spotka-
niu wiedziałam, że to prawdzi-
wy talent, brylant, który trzeba 
umiejętnie oszlifować – wspo-
mina z radością Halina Siewert. 
Na pamiątkę Mistrzostw Polski 
w Zawierciu od Lucjana Błasz-
czyka i Jakuba Kosowskiego 
dostała okładziny z rakiet teni-
sowych, na których złożyli oni 
swoje autografy. 

Mistrz Polski gra aktualnie 
w niemieckiej lidze, co nie 
przeszkadza mu utrzymywać 
kontakty ze swoją pierwszą 
trenerką. Do rozwinięcia jego 
talentu przyłożyli rękę rów-
nież inni znani trenerzy: Jurij 
Fomin i Leszek Kucharski. 

Wśród wielu imprez mają-
cych na celu spopularyzowa-

nie wśród dzieci i młodzieży tenisa sto-
łowego, szczególnie wspomina turniej 
pokazowy, który zorganizowała w lipcu 
1987 roku w hali MORiS w Chorzowie 
z udziałem największych ówczesnych 
polskich tenisistów stołowych: Andrzeja 
Grubby, Stefana Dryszela, Andrzeja 
Jakubowicza i Krzysztofa Piechacz-
ka. Cieszył się on dużym powodzeniem, 
a zawodnicy pokazali wiele ciekawych 
i niepowtarzalnych zagrań.

Na pytanie: co sprawiło, że wróci-
ła po latach do gry w tenisa, odpo-
wiada: - Parę lat przeżywałam proble-
my zdrowotne wywołane sytuacją klu-
bu, w którym pracowałam i z którym 
byłam bardzo emocjonalnie związa-
na. Wtedy zadzwoniła do mnie kole-
żanka i zachęciła mnie do wyjazdu 
na zawody do Bielska. Wydawało mi 
się, że już pora zakończyć karierę, ja 
w moim wieku mam dalej grać? Jed-
nak, gdy zobaczyłam, w jakim wie-
ku grają amatorzy i sympatycy teni-

Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas

M a  p r z e d  s o b ą  d r u g ą  m ł o d o ś ć
Dla Haliny Siewert, mieszkanki osiedla „Bańgów”, od dzieciństwa tenis 

stołowy był prawdziwą pasją. Jako juniorka i seniorka zawsze grała 
z najlepszymi zawodniczkami w Polsce. W 2003 roku, po kilku latach prze-
rwy, postanowiła wrócić do gry w tenisa. Obecnie regularnie uczestniczy 
w międzynarodowych imprezach dla weteranów.

ciąg dalszy na str. 10
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sa stołowego w Europie i na świe-
cie, to jestem pewna, że przede mną 
jeszcze druga młodość. Już rozpoczy-
nam przygotowania do przyszłorocz-
nych Mistrzostw Europy w Rotterda-
mie, gdzie wystartuję w innej katego-
rii wiekowej i chcę zająć jeszcze lep-
sze miejsce – zapewnia nasza roz-
mówczyni. 

Uczestnicząc w międzynarodowych 
zawodach, ma okazję do nawiązania 
wielu nowych znajomości i odświeże-
nia starych, tych zawiązanych przed 
laty. Jest pod dużym wrażeniem zna-
komitej organizacji różnych zawodów. 
Na ostatnich z nich zawodnicy grali 
naraz na 170 stołach i wszystko było 
zapięte na ostatni guzik. Te zdoby-
te doświadczenie chciałaby przenieść 

na polski, rodzimy grunt, być może już 
w przyszłym roku, organizując mię-
dzynarodowy turniej w Siemianowi-
cach Śląskich. 

Jej zdaniem, tenis stołowy to sposób 
na życie. Sport uczy, bawi, wychowuje 
i sprawia, że człowiek rozwija nie tyl-
ko swoją tężyznę fizyczną, ale nawią-
zując przyjaźnie z ludźmi z całego 
świata i zaczyna pozytywnie myśleć. 
Halina Siewert ma nadzieję, że suk-
cesy w sporcie, nie tylko te wielkie, 
ale również te małe, spowodują, że 
młodzież będzie chciała naśladować 
takie ideały.

- Możemy przekazać młodzieży waż-
ne wartości i pokazać inną stronę 

życia, nie tylko ekran komputera. Zain-
teresowanie sportem jest bardzo duże, 
ale osoby decydujące o wykorzystaniu 
sal są albo nieświadome tej potrze-
by, albo nigdy ze sportem nie miały do 
czynienia. Doświadczyłam sama nie-
kompetencji takich osób. Byłam już 
zniechęcona, ale gdy zobaczyłam, jak 
to wygląda zagranicą, mam znów chęć 
do dalszego działania. W Niemczech 
tenis stołowy to sport narodowy, w któ-
ry gra się rodzinnie i to wielopokole-
niowo. Chciałabym, żeby u nas było 
podobnie. Na pewno wtedy wszyst-
kim będzie się nam łatwiej i lepiej żyło. 
Na zakończenie pozdrawiam fanaty-
ków i sympatyków tenisa stołowego, 
których w naszym mieście jest spora 
rzesza oraz oczywiście sympatyków 
innych dyscyplin.  mig

ciąg dalszy ze str. 9

Ma przed sobą
Ciekawi ludzie są wśród nas

Składają się na nią zdjęcia wyko-
nane podczas aktualnie odbywają-
cych się imprez, takich jak półko-
lonie czy z wyjazdu siemianowickie-
go TKKF-u na zawody do Sierakowa. 
Kierownictwo „Chemika” stara się na 
bieżąco zamieszczać fotki z półkolo-
nii, dzięki czemu ich uczestnicy oraz 
rodziny mogą śledzić kronikę najważ-

niejszych wydarzeń tej letniej formy 
wypoczynku. A gdy ktoś ma ochotę 

na wspomnienia, to może zajrzeć do 
imprez, które odbyły się nawet kilka lat 
temu. Strona tej spółdzielczej placówki 

umożliwia też zapoznanie się z boga-
tą ofertą sekcji i klubów działających 
przy „Chemiku” począwszy od miłośni-
ków skata, a skończywszy na spotka-
niach seniorów.

Kierownictwo domu kultury zapra-
sza wszystkich do odwiedzania stro-
ny i dzielenia się swoimi komenta-
rzami i refleksjami, które na pewno 
wpłyną na jeszcze większe urozma-
icenie oferty ośrodka. mig

W spotkaniu oprócz poli-
cjantów uczestniczyły wła-
dze miasta, prezydent mia-
sta Danuta Sobczyk oraz 
przewodniczący Rady Mia-
sta – Jacek Rzepczyk, któ-
rzy szczególnie podkreślili 
wkład naszej policji w opiekę 
i kształtowanie postaw dzieci.

Nie wszyscy funkcjonariu-
sze mogli jednak świętować. 
Na sali kinoteatru „Tęcza” 
zgromadziła się tylko część 
siemianowickich stróżów 
prawa, ale słowa uznania 
i gratulacje były kierowane 
także do tych, którzy w tym 
czasie patrolowali miasto 
czy jechali z interwencją.

Na wyższe stopnie z roz-
kazu personalnego genera-
ła Kazimierza Szwajcow-
skiego, Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Poli-
cji awansowali m.in.: komen-
dant Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach 
Śl. – Ginter Płaza, otrzy-

mał stopień inspektora i jego 
zastępca – Cezary Garczar-
czyk, awansowany do stop-
nia młodszego inspektora.

Przemawiając do obec-
nych na sali policjantów, 

Ginter Płaza życzył im, aby 
każda, kolejna służba dawa-
ła im satysfakcję z dobrze 
spełnionego obowiązku. 
Gorące podziękowania skie-
rował do ich rodzin oraz bli-

skich, dzielących z nimi tro-
ski i zmartwienia oraz cie-
szących się wspólnie z odno-
szonych sukcesów.

Policjanci świętowali swój 
dzień wraz zaproszony-
mi gośćmi. Wśród nich był 
wiceprezes Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
– Jacek Knitter. Składając 
życzenia policjantom, zwró-
cił uwagę na fakt, że miesz-
kańcy osiedli SSM mają 
duże oczekiwania co do 
sprawnej pracy policji. Dają 
temu wyraz podczas Zebrań 
Grup Członkowskich, w któ-
rych regularnie uczestni-
czą już siemianowiccy stró-
że prawa. Wiceprezes Spół-
dzielni wyraził nadzieję, że 
dalsza współpraca pomię-
dzy różnymi organami Spół-
dzielni a policją będzie się 
dobrze układała, zaś miesz-
kańcy będą się czuli bez-
pieczniej w swoich domach.

Uroczystość zwieńczy-
ła część artystyczna, w której 
wykonane zostały utwory ope-
retkowe i musicalowe.      mig

„Chemik” 
w internecie

Blisko 800 zdjęć można już zobaczyć, wchodząc na stronę internetową  
Domu Kultury „Chemik”: www.domkultury.siemianowice.com

Policja świętowała

Z okazji Święta Policji, 21 lipca, odbyła się w kinoteatrze „Tęcza” uroczystość, 
podczas której najbardziej zasłużonym siemianowickim policjantom przyznano 

awanse zawodowe oraz wręczono nagrody, również finansowe.

Jacek Knitter, wiceprezes Siemianowickiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej, na ręce Gintera Płazy, 

komendanta Komendy Miejskiej Policji,  
złożył w imieniu spółdzielców życzenia  

dla wszystkich siemianowickich policjantów.
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Miejskie siano
Lokator z Alei Młodych, p. Józef 

Matysik, zgłasza problem, jaki wynikł 
po skoszeniu trawy na terenie za 
garażami, w stronę Kaufflandu przy ul. 
Kapicy. Spółdzielca zauważa, że co 
prawda trawę skoszono i zgrabiono, 
ale nie została wywieziona. W efek-
cie podczas silniejszych wiatrów tra-
wa jest rozdmuchiwana po całej uli-
cy, a wraz z nią zebrane wcześniej na 
jedno miejsce śmieci. Jego zdaniem, 
powoduje to nieporządek i zaśmieca-
nie tej części osiedla. Ponadto, Czytel-
nik chwali wprowadzoną przez Spół-
dzielnię akcję wydzielania miejsc prze-
znaczonych na spacery dla psów oraz 
przygotowanie specjalnych pojem-
ników na ich „odpady”. Tego typu 
rozwiązania zaobserwował w innych 
ościennych miastach i uważa, że przy-
niosą pożądane efekty.

ZARZĄD SSM: Opisany przez lo-
katora teren nie jest własnością 
Spółdzielni i wspomniane prace 
najprawdopodobniej przeprowa-
dzały służby miejskie. Podzielamy 
pogląd, iż „urobek” koszenia tra-
wy powinien być wywieziony na-
tychmiast po wykonaniu tych prac. 
Uwagę tę kierujemy więc pod adre-
sem służb miejskich.

Dziękujemy za pozytywną ocenę 
przeprowadzanej przez Spółdziel-
nię próby wyznaczania miejsc do 
wyprowadzania psów wraz z usta-
wieniem koszy na ich odchody. Li-
czymy, iż właściciele psów dosto-
sują się do proponowanych zasad 
ku zadowoleniu wszystkich miesz-
kańców.

Kontrowersje wokół placu
Po zapoznaniu się z treścią inter-

wencji z „Dyżuru Redaktora”, zamiesz-
czonych w lipcowym wydaniu „MS”, 
zadzwoniła do nas kolejna lokator-
ka zamieszkała przy ul. Stawowej 11. 
Podobnie jak inni mieszkańcy tego 
bloku poparła postulat likwidacji pla-
cu zabaw przed tym domem, w któ-
rym mieszka wiele starszych, scho-
rowanych osób, którym dochodzący 
z podwórka hałas, zwłaszcza w godzi-
nach wieczornych, zakłócał spokój 
i wypoczynek. Podkreśla, że w spra-
wie gromadzącej się tam wieczorami 
młodzieży wielokrotnie była wzywa-

na policja, ale patrole służb porząd-
kowych nie rozwiązały do końca pro-
blemu. Zdaniem naszej Czytelniczki, 
dzieci z tego budynku mogą korzystać 

z innych placów zabaw znajdujących 
się w pobliżu. Jednocześnie zwraca 
ona uwagę na fakt, że mimo docieple-
nia budynku niektórzy młodzi chłopcy 
uderzają piłką o odnowioną elewację, 
co może doprowadzić do jej szybkie-
go zniszczenia.

M. B. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Decyzja Rady 

Osiedla o likwidacji placu zabaw 
przy ul. Stawowej 11 wywołała, jak 
zwykle w takich przypadkach, wie-
le kontrowersji. Część lokatorów 
pochwala tę decyzję, a inni miesz-
kańcy są jej przeciwni. Wygląda na 
to, że w bloku nastąpił wyraźny po-
dział na osoby, które wychowały już 
swoje dzieci i na te, które zaintere-
sowane są stworzeniem dla swoich 
pociech warunków do zabawy bez-
pośrednio przy budynku. Naszym 
zdaniem, rozwiązanie tego proble-
mu w sposób, który by zadowolił 
wszystkie strony, jest niemożliwe. 
Mając na uwadze dobro dzieci, ad-
ministracja odtworzy w najbliższym 
czasie miniplac zabaw, jednak bę-
dzie on położony nieco dalej od bu-
dynku niż dotychczasowy. Mamy 
nadzieję, że takie rozwiązanie zado-
woli przynajmniej w części zarówno 
mieszkańców niechętnych placo-
wi zabaw, jak i tych posiadających 
dzieci. O milusińskich nie wspomi-
namy, bo oni z radością przyjmą 
nawet okrojony plac zabaw.

Zakaz na Grunwaldzkiej
- Z pewnym oburzeniem przyją-

łem fakt, że na ulicy Grunwaldzkiej, 
wzdłuż prawej strony od skrzyżowania 
z ul. Wróblewskiego pojawił się znak: 
zakazu zatrzymywania. Ulica ta jest 
na tyle szeroka, że parkujące wzdłuż 
niej samochody nie utrudniają odby-
wającego się tam ruchu. Część miesz-
kańców z ul. Grunwaldzkiej parkowała 
tu swoje samochody, a obecnie jest to 
bardziej utrudnione, gdyż jak wiado-

mo, osiedlowe parkingi są przepełnio-
ne. Czy Spółdzielnia miała jakiś wpływ 
na tę decyzję? – pyta lokator z osiedla 
„Węzłowiec”

K. G. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Montaż znaku dro-

gowego zakazującego zatrzymywa-
nia się pojazdów na tym odcinku 
drogi został wykonany przez Urząd 
Miasta, do którego należy ta ulica. 
Taką decyzję podjęto na wniosek 
mieszkańców osiedla, a szczególnie 
z budynku ul. Wróblewskiego 26-32, 
który został zgłoszony na kwietnio-
wym Zebraniu Grupy Członkow-
skiej os. „Węzłowiec”. Naszym zda-
niem, zlokalizowanie tego znaku we 
wspomnianym miejscu jest jak naj-
bardziej uzasadnione.

W sprawie balkonu
Zwracam się z uprzejmą proś-

bą o interwencję w ADM „Chemik” 
i wykonanie naprawy balkonu nad 
moim mieszkaniem. Powyższy balkon 
uległ zniszczeniu, dziurawe obróbki 
blacharskie oraz odpadające kawałki 
tynku i betonu powodują, że nie mogę 
korzystać z mojego balkonu. 

Ponadto, uważam, że stanowi to 
zagrożenie dla ludzi, którzy prze-
chodzą w jego pobliżu. Interwencje 
w ADM „Chemik” od marca br. nie 
odnoszą żadnego skutku, a ja jako 
mieszkaniec jestem bezsilny.

J. N. (imię i nazwisko do wiad. red.)
 ZARZĄD SSM: Administracja 

osiedla „Chemik” dokonała komi-
syjnego przeglądu balkonu nad Pa-
na mieszkaniem, potwierdzając je-
go zły stan techniczny. W związku 
z tym wykonano prace polegające 
na skuciu odstającej części tynku 
w celu wyeliminowania zagrożenia 
dla osób przechodzących pod bal-
konem. W chwili oddania numeru 
do druku wspomniany balkon powi-
nien być wyremontowany, łącznie 
z wymianą elementów blacharskich 
i uzupełnieniem skutego tynku. mig

Regulamin korzystania 
z osiedlowych ulic

Redakcja Miesięcznika
„Moja Spółdzielnia”

Na osiedlu „Chemik” mieszkam już 
30 lat. Czytelnikiem gazetki jestem od 

ciąg dalszy na str. 12
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samego początku i myślę, że mogę 
wtrącić swoje „cztery grosze”. Do 
tego, co ostatnio czytam w relacjach, 
a co obserwuję, mam wrażenie, że 
redaktorzy gazety nie bywają w tere-

nie, a tylko relacjonują to, co usłyszą 
lub co im władze powiedzą.

Oto jeden z przykładów z ostatnich 
wydań, zresztą będący wnioskiem od 
RO „Chemik” na ZPCz „regulamin 
parkowania i korzystania z dróg osie-
dlowych”, po co i dla kogo, a do tego 
jeszcze komisja, która wykonała prze-
gląd i co stwierdziło to gremium: nic, 
co zobaczyło: też nic.

Co widzi mieszkaniec?:
- samochodów nienadających się do 

użytku wątpliwe dwa...
- za to pojemników na surowce wtór-

ne, blokujących miejsca na parkin-
gach, kilkanaście (zbieranie surow-
ców wtórnych jest dochodowe i robi to 
firma komercyjna, powinna zbudować 
takie miejsca),

- drogi pożarowe są drożne przed 
wszystkimi łamańcami – każdy ma 
około 40. miejsc parkingowych – nie 
zawsze utwardzonych, ale ma.

Jest jeden wyjątek – blok przy Nie-
podległości 66 – na 9 klatek jest tylko 
12 miejsc parkingowych, a klatki „H” 
i „I” są pozbawione dojazdu. Około 30. 
samochodów stoi byle gdzie. Chorych 
do karetek nosi się w kocach kilka-
dziesiąt metrów, wozy pożarnicze nie 
mogą dojechać wcale. RO nie reaguje 
na pisma mieszkańców o przedłuże-
nie parkingu i drogi. Istniejący parking 
jest nieutwardzony i w czasie deszczu 
zamienia się w bajoro.

Miejsca dla niepełnosprawnych 
powinny być i są konieczne, ale cał-
kiem inaczej rozwiązane, wyznaczo-
ne nie przed każdym blokiem tylko 
tam, gdzie dana osoba mieszka i dla 
osób w samochodach przystosowa-
nych i samodzielnych. W naszym mie-
ście było ich 7. Inna sprawa to miejsca 
przed każdą klatką służące do wsia-
dania i wysiadania, pomosty, zjazdy 
dla osób, które korzystają z pomocy 
innych, w tym kierowców, a nie mogą 
samodzielnie prowadzić samochodu. 

Obie grupy mają takie same zaświad-
czenia i nadużyciem jest korzystanie 
z tych miejsc przez osoby podwożące 
jako miejsc parkingowych. Sam mam 
takie zaświadczenie, a nigdy nie par-
kuję na tych miejscach: wysadzam 
osobę i odjeżdżam na miejsce ogólne. 

Reguły korzystania z dróg okre-
śla kodeks drogowy, a stosowa-
ny w naszych zasobach znak D_ 40 
powinien mieć tabliczkę zakaz posto-
ju, nie dotyczy osób zameldowanych 
w strefie, (nie istnieją miejsca oznako-
wane jako parkingi) art. 49 ust. 2 pkt 
4 kodeksu drogowego, bo w tej chwili 
policja wezwana do interwencji musia-
łaby karać wszystkich, na szczęście 
w policji pracują realiści. Regulamin 
można zastąpić tabliczką i wykorzy-
staniem każdego miejsca na utwar-
dzone parkingi. 

Na zakończenie podziękowania dla 
Wszystkich pracowników administra-
cji za ich solidną pracę, dla pani kie-
rownik, że potrafi poruszać się między 
młotem a kowadłem.

A kowadłu życzę mniej politykier-
stwa, więcej społecznictwa.

Michał Gurbiel
Pozostałe dane do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Konieczność opra-
cowania regulaminu określającego 
zasady korzystania z dróg mających 
charakter niepubliczny (wewnątrz-
zakładowych, osiedlowych) wyni-
ka z kodeksu drogowego, gdyż tyl-
ko niektóre jego zapisy mają zasto-
sowanie do odbywającego się na 
nich ruchu. Zasady te winien okre-
ślić właściciel dróg, w tym przypad-
ku Spółdzielnia – czytaj str. 4 pismo 
komendanta Straży Miejskiej i po-
nownie artykuł w MS 7/2006 
str. 4. Zgadzamy się z Panem, że po-
stawienie znaku D-40, tj. strefa za-
mieszkania, w części rozwiązuje to 
zagadnienie, niemniej jednak nieza-
leżnie od kryjących się pod tym zna-
kiem reguł postępowania właściciel 
może określić bardziej szczegóło-
we zasady korzystania z parkingów 
i miejsc postojowych, w tym ozna-
czyć, komu winien służyć parking, 
wprowadzić zakaz dokonywania na-
praw, mycia pojazdów etc. Określe-
nie szczegółowe takich zasad, uję-
te w regulaminie podanym do pu-
blicznej wiadomości umożliwi straży 
miejskiej, policji skuteczniejsze i co 

istotne – zgodne z prawem postępo-
wanie mające na celu egzekwowa-
nie obowiązków zawartych w regu-
laminie.

Podzielamy Pana pogląd, iż 
w okolicy budynku ul. Niepodległo-
ści 64 – 66 jest niewystarczająca 

ilość miejsc parkingowych i ponow-
nie poddajemy pod rozwagę Ra-
dzie Osiedla „Chemik” wykonanie 
miejsc parkingowych przy klatkach 
„H” oraz „I”. Należy jednak mieć 
na uwadze fakt, że ze względu na 
ukształtowanie terenu i jego uzbro-
jenie pozyskanie 5-6 miejsc parkin-
gowych może być kosztowne, a tym 
samym osiągnięty efekt problema-
tyczny w odniesieniu do wydatko-
wanych środków.

Z przyjemnością przyjmujemy Pa-
na słowa uznania dla pracowników 
osiedlowej administracji.

Od redakcji: Nie bardzo rozumie-
my, na jakiej podstawie wysnuł Pan 
wniosek, o „niebywaniu” dziennika-
rzy w terenie, skoro w „MS” roi się 
od zdjęć i materiałów obrazujących 
prowadzone bieżące przedsięwzięcia 
i problemy na poszczególnych osie-
dlach. Co jak co, ale zdjęcia nie da się 
wykonać, nie będąc w terenie. Sądzi-
my też, że nie przypuszcza Pan, iż 
przekazywanie relacji z Zebrań Grup, 
ZPCz, obrad Rady Nadzorczej odby-
wa się wirtualnie. Obecność dzienni-
karza na tych spotkaniach, rozmowy 
z przedstawicielami władz Spółdziel-
ni wszelkich szczebli – to też bywa-
nie w terenie umożliwiające zamiesz-
kałym poznanie dziesiątków spraw, 
nad którymi się po prostu nie zasta-
nawiamy.

Pana uwagę o szerszym prezento-
waniu wyników dokonywanych prze-
glądów przez komisje RO przyjmuje-
my i postaramy się w przyszłości – na 
ile miejsce pozwoli – obszerniej przed-
stawiać wyniki działań tych komisji, 
chociaż czasami protokoły z ich prac 
zawierają dziesiątki drobiazgów mają-
cych chwilowe znaczenie – drobne 
usterki, minimalne niedociągnięcia. 
Nie bardzo wiemy, do czego odno-
si się dopisek o młocie i kowadle – co 

ciąg dalszy ze str. 11

POWSTAJE REGULAMIN KORZYSTANIA Z OSIEDLOWYCH ULIC I PARKINGÓW 
WŁĄCZ SIĘ W JEGO REDAGOWANIE – czyt. str. 4
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

jest czym, co być może wynika z fak-
tu, iż nie zawsze – ach ta młotowatość 
umysłowa – potrafimy zrozumieć sens 
subtelnych dygresji nadsyłanych pod 
naszym adresem.

Ma Pan w 100% rację, pisząc, że 
redaktorzy podejmują tematy i piszą 
głównie na podstawie tego, co usłyszą 
od mieszkańców, od władzy – taka 
jest istota ich pracy.

Opłaty
Witam

Proponuję opłatę za miejsce parkin-
gowe 15 zł za 1 miesiąc dla 1 miesz-
kania. Drugie miejsce 30 zł za miesiąc. 
Miejsce oznaczone numerem rejestra-
cyjnym auta.

Z poważaniem Jarosław Siuj
ZARZĄD SSM: Niestety, nie jest 

możliwe przypisanie każdemu 
użytkownikowi pojazdu, każdemu 
mieszkaniu miejsca do parkowania, 
na dodatek odpłatnego, chociażby 
z powodu braku terenów będących 
w dyspozycji Spółdzielni.

Malować linie
Proponuję namalowanie na parkin-

gach linii poziomych wyznaczających 
miejsca do parkowania (zlikwiduje się 
niestaranne parkowanie) – a w celu 
zapobiegania konfliktom wśród posia-
daczy samochodów umieszczenie 
tablicy informacyjnej z napisem „miej-
sca do parkowania tylko dla mieszkań-
ców danego bloku” – dotyczy parkin-
gów wzdłuż bloku.

jmol@o2.pl
ZARZĄD SSM: Podzielamy po-

gląd, że namalowanie linii pozio-
mych uporządkuje w jakimś stop-
niu sposób parkowania, co w efek-
cie może zwiększyć tzw. chłon-
ność parkingu. Nie wydaje się 
nam, by celowe było stawianie zna-
ków o wyłączności parkowania dla 
mieszkańców danej posesji z uwa-
gi na konieczność utrzymania ich 
ogólnodostępności i brak możliwo-
ści zapewnienia terenu do parkowa-
nia dla każdego mieszkania.

Kilka propozycji
Witam!

Mam kilka propozycji, które według 
mnie już dawno powinny zostać wpro-
wadzone.

1. Bezwzględne usuwanie przez 
odpowiednie służby wraków samo-
chodowych na koszt właściciela. Nie 
jest kłopotem jego ustalenie, przecież 

są numery nadwozia, silnika itd., dzię-
ki którym policja łatwo może ustalić 
właściciela. Nie wspominam już o tym, 
że obowiązuje w tej sprawie ustawa 
o ochronie środowiska.

2. Zamontowanie na wszystkich 
ulicach osiedlowych – również tych 
dojazdowych – tzw. progów zwalniają-
cych. Mam na myśli prawdziwe progi, 
a nie jakieś prowizorki z asfaltu, beto-
nu, czy kostki brukowej, które po kilku 
miesiącach użytkowania się zapadają 
i rozsypują.

3. Postawić znaki zakazu ruchu na 
terenie osiedli, oczywiście nieobowią-
zujące mieszkańców osiedla.

4. Postawienie znaków informacyj-
nych bądź nakazujących parkowanie 
tzw. „gościom” na parkingach znajdu-
jących się na obrzeżach osiedli. Przy-
kładem może być os. „Młodych”, gdzie 
parking przy drodze dojazdowej do ul. 
Jana N. Stęślickiego i ZHP 1-6 jest 
od wielu lat w zasadzie pusty i nie-
wykorzystany, a wszyscy pchają się 
z samochodami pod same klatki. Moż-
na zrozumieć, że każdy chce mieć bli-
sko do auta, ale to przecież nie jest aż 
tak daleko, więc jeśli można jakoś to 
poprawić, to skierować na tego typu 
parkingi osiedlowych „gości”. Dziękuję 
i mam nadzieję, że powyższe uwagi, 
choć w części okażą się pomocne.

bodi...@wp.pl
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za na-

desłane przemyślenia. Niektóre 
z nich są bardzo zasadne i zapew-
ne zespół opracowujący regulamin 
weźmie je po uwagę.

Warto stworzyć regulamin
Witam serdecznie.

Chcąc włączyć się w dyskusję na 
temat Regulaminu korzystania z osie-
dlowych ulic i parkingów, pozwalam 
sobie na kilka uwag. Choć Kodeks 
drogowy reguluje większość spraw 
związanych z ruchem pojazdów, na 
drogach wewnętrznych Spółdzielni, 

to powinien obowiązywać Regulamin. 
Obawy wiążą się z egzekwowaniem 
Regulaminu, ale dopóki takowy nie 
powstanie, nie będziemy mieli oka-
zji przekonać się o słuszności jego 
wprowadzenia. Jeśli jednak, choć tro-
chę pomoże on uporządkować chaos, 
z jakim często spotykamy się, parku-
jąc czy jeżdżąc osiedlowymi ulicami – 
uważam, że warto spróbować. Regu-
lamin powinien być zwięzły, a równo-
cześnie obejmujący wszystkie aspekty 
związane z ruchem pojazdów po dro-
gach wewnętrznych Spółdzielni. Kil-
ka spraw, moim zdaniem wartych roz-
ważenia:

- Konieczność oznakowania dróg 
wewnętrznych.

Komentarz: Niestety, większość 
wjazdów na drogi osiedlowe nie jest 
odpowiednio oznakowana. Z oznako-
waniem takim wiąże się przecież m.in. 
ograniczenie prędkości.

- Zakaz pozostawiania pojazdów 
na parkingach osiedlowych powyżej 
1 miesiąca.

Komentarz: Już niedługo, bo spro-
wadzonych z zagranicy nowych-sta-
rych samochodów nie brakuje, na 
większości parkingów będą stały takie 
samochody. Unieruchomione, zajmu-
ją i tak już cenne miejsca parkingo-
we. Czy nasze parkingi mają służyć za 
prywatne „złomowiska?

- Zakaz parkowania przed wej-
ściem do klatki schodowej (wiąże 
się to z koniecznością wyznaczenia 
„kopertą” takich miejsc).

Komentarz: Ile to razy karetka pogo-
towia nie mogła zaparkować przed 
wejściem do budynku. A co w przy-
padku pożaru?

- Respektowanie znaków pozio-
mych (koperty, wyznaczone miejsca 
parkingowe)

Komentarz: Zdyscyplinowanie 
mieszkańców jest konieczne, gdy par-
kując, nie myślimy o innych.

- Zakaz używania sygnałów dźwię-
kowych

Komentarz: Ileż to razy można spo-
tkać się z sytuacją, gdy pod dom pod-
jeżdża samochód i oznajmia trąbie-
niem swój przyjazd (by bliscy mogli 
zejść do pojazdu).

Podobnych spraw jest wiele. Są 
to niestety głównie zakazy i naka-

ciąg dalszy na str. 14
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zy (wyłączenia silnika przy postoju 
powyżej 1 minuty itd.) ale... niestety, 
z kulturą poruszania się po drogach 
(tych osiedlowych również) i parkowa-
nia odstajemy jeszcze od większości 
krajów UE.

Na koniec dwa zdjęcia (do wykorzy-
stania).

1. Zielony Polonez stoi na parkingu 
od listopada 2005 r.

2. Kolejny kierowca za nic ma sobie 
innych, mimo szerokich, wyznaczo-
nych miejsc parkingowych „pozwolił” 
sobie zająć dwa - foto str. 1.

Pozdrawiam Bogusław
- adres internetowy do wiadomości 

redakcji
ZARZĄD SSM: Serdecznie dzię-

kujemy za obszerne, bardzo mery-
toryczne i pozytywne odniesienie 
się do propozycji stworzenia regu-
laminu korzystania z osiedlowych 
ulic i parkingów. Podane przez Pa-
na propozycje zostaną przekaza-
ne zespołowi opracowującemu re-
gulamin i zapewne będą wnikliwie 
rozważone i w miarę możliwości 
uwzględnione przy porządkowaniu 
zasad poruszania się obowiązują-
cych na osiedlowych ulicach.

Nie słuchajcie głosu 
większości!

Witam! Sprawę nadmiaru samocho-
dów można rozwiązać na 2 sposoby: 
pierwszy jest prymitywny i polega na 
zabrukowaniu wszystkich terenów zie-
lonych na osiedlu z przeznaczeniem 
na parkingi oczywiście.

Drugi sposób jest trudniejszy i pole-
ga na skutecznym uświadomieniu spo-
łeczeństwa (wzorem krajów zachod-
nich), że moda na samochody jest 
chora i nieekologiczna, że jest to cho-
re, aby wszyscy w rodzinie mieli samo-
chód, że drogi nie są z gumy, że nie 
można ich w nieskończoność posze-
rzać itp. Dobrze by też było zachęcać 
ludzi (stworzyć coś w rodzaju mody) 
do komunikacji miejskiej. Ja od uro-
dzenia z niej korzystam i nie narze-
kam (nie licząc cen biletów). Którą 
drogą pójdziecie? Czas pokaże. Liczę, 
że właściwą, tzn. niekoniecznie posłu-
chacie głosu większości, która akurat 
może nie mieć racji w tej kwestii.

Pozdrawiam
mecenasrabik@poczta.fm

ZARZĄD SSM: Rozwiązanie pro-
blemu miejsc parkingowych po-
przez zabrukowanie wszystkich 
terenów zielonych nigdy nie było 
rozważane i nigdy nie dojdzie do 
skutku, gdyż jest nierealne. Prze-
cież tereny osiedlowe nie są prze-
znaczone tylko dla użytkowni-
ków samochodów. Zgadzamy się 

z drugą częścią Pana wypowiedzi 
i popieramy ją w pełni, gdyż kwe-
stia uświadamiania społeczeń-
stwa i kształtowanie postaw zmie-
rzających do rezygnacji z przejaz-
dów samochodami, szczególnie 
na bliskie odległości oraz częst-
sze korzystanie ze środków ko-
munikacji miejskiej już wkrót-
ce stanie się nieodzowne. Jednak 
należy mieć na względzie fakt, że 
obecnie samochód stał się narzę-
dziem pracy i jest niezbędny do 
wykonywania wielu z nią związa-
nych czynności.

Może to zmienić?
Witam! Chciałbym się podzielić 

z Państwem moimi przemyśleniami co 
do chodników w okolicy mojego bloku. 
Wysyłam Państwu 4 zdjęcia – wszyst-
kie przedstawiają widok z mieszka-
nia w bloku przy ul. Hermana Wró-
bla 3b, pierwsze 2 z okna, drugie 2 
z balkonu:

1. Zrobienie schodów i chodnika 
między parkingami z bloków 4a i 3b 
oraz przedłużenie parkingu.

2. Te same czynności, tyle że naprze-
ciwko bloku 3a.

3. Wykonanie jakiejś czynności, by 
w tym miejscu nie stał samochód – 
jakieś przedłużenie chodnika albo 
może zamalowanie tego miejsca par-
kingowego?

4. Moim zdaniem, tak powinny wyglą-
dać te chodniki – byłoby ładniej i bar-
dziej przemyślane.

Poza tym uważam, iż za mało dba 
się w naszym mieście o wytyczenie 
ścieżek i zadbanie o to, by zdeptana 
trawa odrosła! Przecież takie wydep-
tane ścieżki bardzo psują wygląd 
naszych okolic. 

Pozdrawiam – Tomasz W.

ZARZĄD SSM: Bardzo dziękuje-
my za przesłane uwagi i propozycje 
dotyczące poszerzenia miejsc par-
kingowych i wykonania chodników 
w rejonie Pana budynku. Niestety, 
propozycja zawarta w pkt. 1 i 2 nie 
może zostać zrealizowana, gdyż te-
ren przy nasypie wąskotorówki nie 
jest własnością Spółdzielni, lecz na-
leży do miasta, zaś sam nasyp jest 
nadal w gestii kolei.

Całkowicie logiczna, w pełni się 
zgadzamy, jest sugestia (pkt 3) 
zmierzająca do usprawnienia ru-
chu pieszego, więc ADM namalu-
je kopertę zabraniającą parkowania 
we wskazanym na zdjęciu miejscu. 
Z kolei propozycja zawarta w pkt. 4 
zmierza do usankcjonowania „dzi-
kiego” przejścia, choć także traf-
na, uzależniona będzie od posiada-
nych środków finansowych, jakie 
są w dyspozycji RO i ADM.

Od redakcji: Istotą tej rubryki jest 
przekazywanie wszystkich e-maili, 
telefonów, listów – o ile nie narusza-
ją dobrego imienia innych i nie są ano-
nimowe – do wyjaśnienia władzom 
SSM, gdyż czasami czyjeś indywi-
dualne przemyślenie, często wyda-
wałoby się banalny problem odzwier-
ciedla punkt widzenia większej ilo-
ści zamieszkałych lub ich szczególnie 
nurtuje. Dlatego też każde nadesłane 
do redakcji pismo, zagadnienie, trafia 
na łamy „MS”.

Stary plac zabaw
Witam. Jestem mieszkanką osiedla 

„Tuwima”, a dokładnie ulicy Okrężnej. 
Czytam „Moją Spółdzielnię” od deski 
do deski i zauważyłam występujące 
problemy placów zabaw. U nas rów-
nież problem jest widoczny, ponieważ 
była podwójna piaskownica, a została 
pojedyncza. Huśtawki są źle ustawio-
ne, brakuje karuzeli, koników. Wiel-
ką frajdę sprawiłoby małym dzieciom 
postawienie zwierzątek na spręży-
nach. Bardzo proszę o przemyślenie 
tego tematu i szybkie działania, bo 
przecież są wakacje i jest dużo dzieci. 
POZDRAWIAM

kalusia@gazeta.pl
ZARZĄD SSM: Rzeczywiście ist-

niejący plac zabaw przy ul. Okręż-
nej odbiega od niedawno wpro-
wadzonych standardów i tym sa-

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 13
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Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z 29. 08. 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez ad Silesia ul. Kapicy 10 Siemianowice Śl.  
moich danych osobowych do celów związanych z działalnością ww. firmy w tym dla promocji i marketingu. Podanie danych jest dobrowolne.

„POZNAJMY SIĘ!”
Uczestnicy programu, zarejestrowani na podstawie 
danych osobowych zawartych na załączonym kupo-

nie, skorzystają do 30. 09. 2006 r. z 30% rabatu  
na usługi serwisowe bez części zamiennych.*

Oryginalny kupon proszę wysłać do:
ad SILESIA, ul. ks. Jana Kapicy 10,

41-106 Siemianowice Śl do 30. 09. 2006 r.
 *promocje nie ulegają łączeniu

KUPON ad SILESIA -  30% rabatu
Imię i nazwisko ...................................................

ulica .....................................................................

kod i miejscowość ..............................................

telefon ..................................................................

dane dodatkowe (np. pojazdu) .................................

ad
-S

IL
E

S
IA

/8
-0

6

W naszym serwisie Twoje pieniądze mają większą wartość.
Od sierpnia br. Certyfikat Stanu Technicznego Pojazdu
- sprawdzenie 33 punktów kontrolnych pojazdu - gratis.

W Twoim samochodzie tworzymy nową atmosferę.
Przegląd klimatyzacji od 149 zł!

  SILESIA to uto oskonałe dla Ciebie

Wszelkich informacji o centrum serwisowym ad Silesia udzielają doradcy 
techniczni serwisu pod nr. telefonu 032-229-18-40, 032-229-17-90

ul. ks. Jana Kapicy 10
41-106 Siemianowice Śl.


W zadbanych domach położonych wśród zielonych i wypielęgnowanych 
skwerów chcemy mieszkać wszyscy. To stwierdzenie nie jest odkryciem 

Ameryki. Tak bowiem być powinno i tego się domagamy w dziesiątkach wypo-
wiedzi. Jest to naturalne, bo przecież przyjemniej jest, gdy wokół nas czysto 
i schludnie i gdy można bez poczucia wstydu przejść się po osiedlu, mieście.

Jednym z piękniejszych miejsc w Sie-
mianowicach jest Rynek Bytkowski 
i podkreślmy, nie jest to osąd wyłącz-
nie piszącego 
te zdania. Wiele 
osób odwiedzają-
cych ten skrawek 
ziemi z podzi-
wem patrzy na 
pięknie skompo-
nowaną i wyko-
naną całość, 
na promieniście 
zbiegające się 
w kierunku cen-
tralnego miejsca 
– jest nią fontan-
na – chodniczki 
z kostki brukowej przedzielone mini-
skwerkami z płożącą się roślinnością 
i ozdobione w narożnikach otoczaka-
mi. Tak jest i wyłącznie od nas zależy, 
jak długo będzie tak dalej, bo...

Kiedy przechadzaliśmy się po Rynku 
podczas ostatniego festynu – w pew-
nym miejscu widok nas unierucho-
mił. Z niedowierzaniem w oczach, kil-
ka razy zostały zamknięte i otwarte, 
patrzyliśmy na coś, co porozrzuca-
no pod jednym z drzewek. To coś jed-
nak nie znikało, więc o fatamorganie – 
przy takich upałach mogła się zdarzyć 

– mowy być nie mogło. Tym czymś 
były powyrzucane resztki chleba – 
patrz zdjęcie. Z jednej strony chwaleb-

ne, że ktoś chle-
ba nie marnu-
je i wyrzuca go 
z myślą o dokar-
mieniu ptaszków, 
z drugiej żenują-
ce i zawstydza-
jące, iż reszt-
ki te wyrzu-
ca się w miej-
scu tak często 
i chętnie odwie-
dzanym przez 
nas samych, jak 
i pokazywanym 

znajomym, rodzinie. 
Nie mamy nic przeciw dokarmia-

niu ptaszków, ale wokół jest dziesiątki 
miejsc, gdzie można wyrzucać pokarm 
dla latającego bractwa. Wystarczy tyl-
ko przejść parę kroków, by połączyć 
przyjemne z pożytecznym, jeżeli już 
tak bardzo zależy nam na niemarno-
waniu chleba. Te parę wykonanych 
w trosce o ptaki kroków sprawi, że nie 
będzie powodu do wstydu za wygląd 
miejsca odwiedzanego przez setki 
ludzi, a przecież jak nas widzą, tak...

Piotr Sowisło

Żenujące – wstyd!
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Podobną lakoniczną opi-
nię o odnowionym boisku 
na osiedlu „Młodych” przed-
stawił Adam Koźmiński, 
inny uczestnik uroczystego 

otwarcia obiektu. Jakby poza 
tymi krótkimi wypowiedzia-
mi, niejako poza protokołem, 
usłyszeliśmy: Może boisko 
odciągnie naszych kolegów 
od palenia papierosów, od 
stania przy przysłowiowej 
budce z piwem, zaś gdy tu 
się wyszaleją, to nie będą 
niszczyć innych rzeczy?

Po ostatnim zasłyszanym 
zdaniu można tylko dodać: 
Oby tak się stało, bo też 

oddane do użytku 1 sierpnia 
nowe boisko przy al. Mło-
dych 15, tuż obok osiedlo-
wej administracji, zapewne 
będzie oblegane przez mło-
dzież, co w okolicznościo-
wym wystąpieniu podkre-
ślił Jerzy Kurzawa, wice-
prezydent miasta a zara-
zem wiceszef Rady Osiedla 
„Młodych”, mówiąc: Tutej-
sza młodzież bardzo zabie-
gała o boisko do koszy-
kówki z prawdziwego zda-
rzenia i bardzo często do 
RO docierały głosy, wsparte 
listami, o przeprowadzenie 

tego remontu. Teraz boisko 
jest faktem.

W latach pięćdziesiątych 
– mówił Stanisław Kowar-

czyk, prezes SSM – miałem 
zaszczyt grać w reprezenta-
cji Polski juniorów w koszy-
kówce. Kiedy rozpoczęła się 
moja praca w spółdzielczo-
ści, marzyłem, by na osie-
dlach było jak najwięcej obiek-
tów sportowych i stąd między 
innymi pierwsze boisko do 
koszykówki ówczesna Spół-
dzielnia „Chemik” wykona-
ła w Bytkowie. Zawsze też 
chciałem, by istniejące tu 

boisko zostało zmodernizo-
wane. Marzenie to dzięki sil-
nym dążeniom mieszkań-
ców i Rady Osiedla ziściło 
się i jestem zadowolony, że 
dokonujemy dzisiaj otwarcia 
takiego obiektu. Mam nadzie-
ję, że możliwość uprawiania 
sportu w godziwych warun-
kach odciągnie, choć na kil-
ka godzin, młodych ludzi od 
internetu, którzy tym samym 
zadbają o swoją kondycję.

Z kolei Jacek Rzepczyk – 
przewodniczący Rady Mia-
sta stwierdził: Jest to kolej-
ny obiekt, jaki Siemianowic-

ka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa oddaje do użytku m.in. 
najmłodszym mieszkańcom. 
W ten sposób SSM sukce-
sywnie realizuje zadania, 
o których obecnie ładnie się 
mówi: zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej. Oby te 
działania były kontynuowane.

Po tych krótkich oficjalnych 
i okolicznościowych wystą-
pieniach trójka zabierają-
cych głos Panów dokonała 
przecięcia wstęgi, a następ-
nie spróbowała swych sił 
i rzutami do kosza dokonała 
sportowego otwarcia boiska.

Następnie do głosu doszła 
młodzież i dwie osiedlo-
we drużyny przy aplauzie 
widowni rozegrały inaugura-
cyjny mecz piłki koszykowej 

sędziowany przez Ryszar-
da Seręgę.

Nowe boisko zosta-
ło sfinansowane z fundu-
szu remontowego osie-
dla „Młodych”, a wykona-
no je w miejscu dotychcza-
sowego asfaltowego. Pra-
ce trwały ponad pięć tygo-
dni. Niwelując teren, wywie-
ziono paręnaście ciężaró-

wek ziemi, starego asfal-
tu oraz zdemontowano sta-
re ogrodzenie i postawiono 
nowe. Pięknie prezentują-
ca się bordowa nawierzch-
nia została ułożona z gumo-
wej kostki, produkowanej ze 
starych opon samochodo-
wych. Jej elastyczność chro-
ni przed urazami i zapew-
nia ogromny komfort grają-

cym. Zadbano także o kibi-
ców i będą oni mogli dopin-
gować swych faworytów, 
siedząc na nowych ławecz-
kach. Boisko będzie otwar-
te od rana do zmierzchu, 
a następnie zamykane na 
noc przez dozorcę. Obiekt 
jest monitorowany.

Dodajmy, że boisko na 
„Młodych” jest drugim w tym 
roku sportowym obiektem, 
jaki oddano do użytku miesz-

kańcom SSM – pierwszy to 
boisko ze sztuczną nawierzch-
nią do gry w piłkę nożną, 
ręczną i siatkową na osiedlu 
„Węzłowiec”. Przypomnijmy 
też, że nieco ponad rok temu 
– dokładnie 1 czerwca – naj-
młodszym zamieszkałym na 
os. „Młodych” przekazano do 
dyspozycji plac zabaw.

Tekst i zdjęcia Piotr Sowisło

Wstęgę przecinali i boisko uroczyście otwarli od lewej: 
Jerzy Kurzawa, Jacek Rzepczyk, Stanisław Kowarczyk.

Boisko jest spełnieniem marzeń 
 – mówił Stanisław Kowarczyk.

No, to gramy.

Boisko jest super

 Pierwsze rzuty osobiste.

ciąg dalszy ze str. 1
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Święto Bytkowa – 9 września  9 września – Święto Bytkowa

U p a ł  n i e  p r z e s z k o d z i ł

Widać, że organizatorzy 
wszystkich dotychczaso-
wych festynów: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Bytkowa, 
Stowarzyszenie „Nasz Dom” 
we współpracy z Rada-
mi Osiedli SSM zdążyli już 
przyzwyczaić mieszkańców 
do dobrej zabawy, co mimo 
panującej duchoty – upał na 
szczęście był mniejszy niż 
się spodziewano – zapro-
centowało znaczną obecno-
ścią łaknących wspólnych 
harców. Dość stwierdzić, 

że gdy temperatura nieco 
zelżała, zaś deszcz nie zdą-
żył się rozpadać, chociaż 
niebo zasnute było chmura-
mi, nie można było znaleźć 
siedzącego miejsca, a tylko 
ustawione ławy mogły zmie-
ścić ponad 700 osób.

Początek pod względem 
frekwencji, nie był jednak 
tak obiecujący. Uwaga ta 
nie dotyczy dzieci, dla któ-
rych przeznaczono pierw-
sze półtorej godziny festy-
nu i które licznie przyby-
ły na Rynek, by rywalizo-
wać między sobą i wygrać 
jakąś nagrodę. W tym cza-

sie w bloku programowym 
Dzieci dzieciom rozegra-
no kilkanaście gier i zabaw. 
W każdej konkurencji prze-
prowadzano cały cykl od eli-
minacji po finał. Dzieciaki 
mimo gorąca toczyły między 
sobą pasjonujące pojedynki 
– wyniki konkurencji czytaj 
str. 18. Dodajmy, że wszyst-
kie dzieci bez względu na to, 
czy uczestniczyły w zawo-
dach, czy tylko się przy-
glądały, otrzymywały zarów-
no spore ilości słodyczy, jak 

i napoje chłodzące. Furo-
rę zrobiła piaskownica peł-
na słodyczy... czyli skrzynka 
wypełniona cukierkami. Pod-
czas zabawy doszło do nie-
codziennej sytuacji. W kon-
kurencji przeciągania liny 
dziewczynki kontra chłopcy 
pękła lina, co wywołało nie 
tylko przewrotki, ale i salwy 
śmiechu.

Gdy czas zabaw dzieci 
się skończył, rozpoczęły się 
występy. Jako pierwszy na 
estradzie pojawił się Marian 
Gogol, znany i lubiany pio-
senkarz, który swój recital 
rozpoczął od ubiegłorocz-

nego wspomnienia, kiedy 
to kilkaset osób na Ryn-
ku odśpiewało mu 100 lat, 
bo w dniu występu obcho-
dził urodziny. Po nim na 

estradzie pojawił się zespół 
muzyczny „METRUM”, by 
ustąpić miejsca kapeli „Kwa-
śnica Tyroler-Band” pre-
zentującej melodie bawar-
skie, acz nie tylko.

Na zakończenie serca 
widzów podbiła „Szlagier 
Maszyna”, czyli dwie gryf-
ne dziołszki i dwóch cho-

pów żywiołowo wykonują-
cych przeboje biesiadne.

Podczas festynu, co 
jakiś czas Andrzej Gości-
niak, prezes Stowarzysze-

nia Przyjaciół Bytkowa przy-
pominał i prezentował oso-
by, dzięki którym festyny się 
odbywają, gdyż to wąskie 
grono ludzi swą społecz-
ną pasją i ogromnym oso-
bistym zaangażowaniem 
i wsparciem przygotowuje 
zabawy na Rynku. Wymie-

niono nazwiska m.in.: Jerze-
go Dingesa, Jana Dud-
ka, Janusza Dudka, Jacka 
Knittera, Jolanty Kopiec, 
Stanisława Kowarczyka, 
Zbigniewa Krupskiego, 
Zbigniewa Lekstona, Bog-
dana Seweryna. Mówiąc 
o organizacji imprez, pod-
kreślano pomoc osiedlowej 

administracji, dzięki której 
miejsce po zabawie zawsze 
jest błyskawicznie wysprzą-
tane. Widzowie wszystkie 

Ani fakt, że decyzja o zorganizowaniu festynu „Lato na Rynku w Bytkowie” zapa-
dła dość późno, by nie rzec, że w ostatniej chwili, ani zapowiedź najgorętszego 

weekendu tegorocznego lata połączona z ostrzeżeniami przed palącym słońcem, nie 
sprawiły, że Rynek w sobotę, 29 lipca, świecił pustkami, a wręcz przeciwnie...

Dzieci za nic miały upały.

Za drugim razem lina wytrzymała i zwyciężyli chłopcy.

„Szlagier maszyna” nie zawiodła i sypała szlagierami.

Największa radość organizatorów – mnóstwo widzów.

ciąg dalszy na str. 18
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Wystarczy pokazać legi-
tymację szkolną, aby za 20 
złotych na godzinę od jed-

nego toru spróbować sił 
w tej nowej jeszcze dla wie-
lu konkurencji. Można też 
zagrać w kilka osób, dzię-
ki czemu koszty wypożycze-
nia toru są zdecydowane 
niższe. Dla młodzieży szkol-
nej przeznaczono wszystkie 
tory od poniedziałku do piąt-
ku od 11 do 17.

Zaproponowana zniżka 
spotyka się z dużym zainte-
resowaniem i nic dziwnego, 
że nawet w największe upa-
ły tory są zajęte. Część mło-
dych ludzi uważa, że gdy na 
dworze panuje skwar i spie-
kota, to najlepiej przyjść na 
kręgle do chłodnego i kli-

matyzowanego budynku. 
Podkreślają, że panujący tu 
przyjemny chłodek pomaga 

przy koncentracji podczas 
rzutu kulą. 

Do „RENOMY” młodzież 
najczęściej przychodzi całą 
paczką. Dzięki temu koszty 
wynajęcia toru są o wiele 
niższe, a wspólna gra to 
zachęta do uzyskiwania 
jeszcze lepszych wyników.

- Zawsze przychodzę tutaj 
ze znajomymi i jak do tej 
pory wybierałam z ofer-
ty „Renomy” kręgle. Mam 
bogate plany na waka-
cje, ale chętnie tu zaglą-
dam. Wolę rzucać lekkimi 
kulami – mówi Agniesz-
ka Korzonek, która przy-
szła do „Renomy” ze swoimi 

koleżankami. – Jestem tutaj 
pierwszy raz, ale jest faj-
nie. Trochę ciężko się rzu-
ca kulami, ale można się 
przyzwyczaić. Jesteśmy 
całą paczką i to mobilizuje 
do lepszych rzutów. Pomysł 
ze zniżką dla młodzieży jest 

bardzo dobry, dzięki temu 
zostało trochę pieniędzy na 
napoje – dodaje Monika 
Piotrowska. Natomiast ich 
koleżanka Daria twierdzi: - 
Długo umawiałyśmy się na 
wspólne wyjście, ale w koń-
cu się udało. Gdy jest upał 
na dworze, najlepiej spędzić 
go razem w jakimś klimaty-
zowanym pomieszczeniu.

Ze zniżek na torze korzy-
stają również całe rodziny, 
można bowiem tam spotkać 
wielu rodziców rywalizują-
cych o tytuł mistrza ze swo-
imi pociechami.

Bowling to nie jedyna 
atrakcja „RENOMY”, gdyż 

można tam jeszcze spró-
bować swoich umiejętno-
ści, grając na profesjonal-
nym stole do cymbergaja, 
podszkolić się w trafieniach 
w bilardowe kule lub wyćwi-
czyć oko, rzucając lotkami 
do tarczy. W każdej chwi-

li można też się ochłodzić 
szklanką zimnego napoju 
lub lodami, których pełną 
gamę serwuje kawiarenka. 

Jednocześnie kierownic-
two „RENOMY” myśli już 
o nowym sezonie, który roz-
pocznie się po zakończeniu 
wakacji. Na miłośników bow-
lingu będą czekać nowe tur-
nieje, w tym już po raz szó-
sty rozgrywany RENOMA 
CUP. Co roku organizatorzy 
zmieniają jego formułę, aby 
jeszcze bardziej go uatrak-
cyjnić. Podobnie będzie 
i tym razem, ale szczegó-
ły poznamy przed rozpoczę-
ciem.                     mig

„ R E N O M A ”  –  s p o s ó b  n a  l e t n i e  u p a ł y
Kolejny raz władze Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej oferują dzieciom i młodzieży szkol-
nej pozostającej w domu przez okres wakacji zniżkę 
przy wynajęciu toru bowlingowego w Centrum Rozryw-
ki „RENOMA”.

Jaki będzie wynik?W grupie raźniej i taniej.

wymienione osoby honoro-
wali oklaskami.

Festyn Lato na Ryn-
ku wyróżnił się w jeszcze 
w jeden znaczący sposób. 
Otóż, po niedawnej zmia-
nie miejskiej władzy, po 
raz pierwszy od początku 
tych imprez miasto wysu-
płało trochę grosza i wspo-
mogło finansowo organiza-
cję zabawy. Podziękowa-

nia z tego tytułu przekaza-
no obecnemu na festynie 
Jerzemu Kurzawie – wice-
prezydentowi miasta, a za 
jego pośrednictwem pani 
prezydent.

O zabawie mówili nam:
Jerzy Maciejewski: Jak 

zwykle dobrze się bawię i na 
pewno będę tu 9 września 
na Święcie Bytkowa.

Mariola i Marek K.: Zaba-
wa bardzo udana, chociaż 
nie przepadamy za folklorem 
tyrolskim. Uważamy, że nasz 
jest ładniejszy i ciekawszy.

Konkursy dla dzieci
Skakanie na skakankach:
Natalia Michalik,
Aleksandra Mońka,
Marzena Poser.

Hula-hop:

Agnieszka Dąbrowska,
Dominika Cudejko,
Marta Cudejko.

Skakanie na piłkach:
Roksana Golonka,
Martyna Skalska,
Sara Prokop.

Bieg w workach:
Łukasz Sokołowski,
Kamil Gembicki,
Marek Franz.

Tekst i zdjęcia: 
Piotr Sowisło

U p a ł  n i e  p r z e s z k o d z i łciąg dalszy ze str. 17

9 września Święto Bytkowa – już teraz zarezerwujmy czas!
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mym może nie spełniać oczeki-
wań zarówno dzieci, jak i ich rodzi-
ców. Również jego estetyka mo-
że budzić pewne zastrzeżenia, lecz 
bezspornym jest, że jego istnienie 
umożliwiające (mimo tych zastrze-
żeń) dzieciom zabawę nie podle-
ga dyskusji i nie budzi wątpliwości. 
ADM i RO os. „Tuwima” planują do-
celowo modernizację tego obiektu, 
o czym najlepiej świadczą:

- publikowana onegdaj informacja 
w „MS” o zamiarze wykonania ta-
kich prac na własny koszt przez in-
westora stacji gazowej przy ul. Ka-
picy – na łamach przetoczyła się bu-
rza wypowiedzi negujących tę inwe-
stycję. Projekt nie doczekał się reali-
zacji, gdyż inwestor się wycofał,

- prowadzone rozmowy z Urzędem 
Miasta o współfinansowanie przed-
sięwzięcia i wykonanie placu zabaw 
na miarę obecnych czasów, bo 1/3 
ul. Okrężnej stanowią zasoby komu-
nalne, a mieszkające w nich dzieci 
również korzystają z tego placu.

Ogłoszenia o zamianie 
mieszkania

Witam! Mam pytanko do Waszej 
strony, czy nie można tam umiesz-
czać ofert zamiany mieszkań ludzi, 
którzy naprawdę chcieliby się zamie-
nić ze względu na zadłużenia lub też 
czy może by stworzyć taką komórkę, 
która by się tym zajmowała.

Pozdrawiam
Hania z Michałkowic

ZARZĄD SSM: Nie ma żadnych 
przeszkód, by w ogłoszeniach drob-
nych publikowanych w „MS” – tak 
jak jest to praktykowane od lat – za-
mieszczać swoje ogłoszenia o chę-
ci zamiany mieszkania z większego 
na mniejsze bądź na odwrót. Koszt 
ogłoszenia wynosi 1 zł + VAT za sło-
wo, a złożyć je można w każdej ad-
ministracji. Dodatkowo informujemy, 
że w Spółdzielni sprawami zamiany 
mieszkań zajmuje się Dział Człon-
kowsko-Mieszkaniowy, gdzie zasię-
gnąć można wszelkich informacji.

Zapadł się bruk!!!
Witam Państwa! Chcę zgłosić Pań-

stwu o poważnym problemie! Jestem 
lokatorem mieszkającym na ul. Pocz-
towej14A, przed wejściem do klat-

ki schodowej zapadło się kilkana-
ście cegieł poukładanych na chodni-
ku! Byłem wczoraj (e-mail nadesłano 
9 lipca) świadkiem wypadku 4-letnie-

go chłopczyka, który zwichnął sobie 
kostkę u stopy!!! Proszę o szybką 
interwencję w tej sprawie, aby zapo-
biec dalszym wypadkom dzieci bawią-
cych się na podwórku!!

LOKATOR SSM i.l.a@...fm
Od redakcji: Bezpośrednio po otrzy-

maniu e-maila, ze względu na kwestię 
bezpieczeństwa, skontaktowaliśmy 
się z ADM os. „Michałkowice”. Tam 
poinformowano nas, że jeszcze przed 
nadejściem e-maila usterka została 
zauważona i natychmiast zlecono na-
prawę chodnika. Dziękujemy jednak 
za błyskawiczną reakcję, gdyż w przy-
padku zapewnienia bezpieczeństwa 
ostrożności nigdy za wiele.

Stoi na zakazie
Codzienny obrazek sprzed kl. 4a na 

ul. Grunwaldzkiej – samochód BMW 
fota z telefonu komórkowego.

ZARZĄD SSM: Miejsce to poleca-
my służbom porządkowym.

Od redakcji: Prosimy o nienadsyła-
nie zdjęć z telefonów komórkowych, 
bo ich jakość jest fatalna.

Będziemy remontować 
w niedzielę i święta
Szanowny Panie Redaktorze

Bardzo dziękujemy panu za wydru-
kowanie naszego pisma na łamach 
gazety spółdzielczej. Zostało ono zaty-
tułowane REMONT W BOŻE CIAŁO. 
Pana odpowiedź jest bardzo poucza-
jąca, gdzie odpowiada pan mieszkań-
com ul. Wojciecha Korfantego 9c, że 
niestety żaden regulamin nie zabrania 
wykonywania prac remontowych w nie-
dziele i święta. Regulamin ten pouczył 
nas świetnie. Dostosujemy się do tego 
regulaminu, który obowiązuje. Będzie-
my remontować w niedzielę i święta. 
A panu życzymy dalszych sukcesów 
w pracy i spokoju w dniu codziennym.

PS. Prosimy o wydrukowanie tego 
listu na łamach Gazety Spółdzielczej.

Zofia Pach
oraz lokatorzy z ul. Korfantego 9c.

Od redakcji: Zasmucił mnie nade-
słany przez Panią e-mail, bo nie taka 
była intencja udzielonej odpowiedzi, 
w której skonstatowano stan faktycz-
ny, czyli to, że regulamin nie zabra-
nia remontów, a w której odwołano się 
do zdrowego rozsądku i nieremonto-
wania w dni wolne od pracy, co prze-
cież samo przez się wydaje się logicz-
ne i zrozumiałe. Rozumiem sarkazm 
e-maila i przy tych podziękowaniach 
pozwolę sobie zauważyć, że remontu-
jąc w dni wolne, zniżycie się Państwo 
do poziomu jakiegoś pozbawione-
go wyobraźni nieszczęśnika i nikomu 
innemu Państwo nie zrobicie na złość 
jak samym sobie. Rzecz jasna nie 
można nikomu zabronić, by na złość 
babci odmroził sobie uszy. Oczywi-
ście, można ująć w regulaminie zapis 
o zakazie remontowania w dni wol-
ne, więc proszę o złożenie stosow-
nego wniosku do Rady Nadzorczej. 
Tak przy okazji, proszę pamiętać, że 
Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem 
czarnym, roboczym i jeżeli chce się, 
by wszystko było skodyfikowane, to 
należy się również nad tym popołu-
dniem zastanowić, bo a nuż komuś 
przyjdzie do głowy remontować w tym 
dniu i będzie mógł to zrobić zgod-
nie z regulaminem, ale wbrew jakim-
kolwiek normom obyczajowym i zdro-
wemu rozsądkowi. Dziękuję także za 
inne życzenia.

Pozdrawiam, życząc także spokoju 
i wielu sukcesów – Piotr Sowisło

Właścicielu Audi TT
Dzień dobry Panie redaktorze!!!

Mam 21 lat i jestem mieszkańcem 
osiedla Węzłowiec, dokładnie Jagieł-
ły. W ostatnim numerze naszej gaze-
ty przeczytałem ciekawy artykuł na 
temat piesków. Osobiście mam czwo-
ronoga i staram się, by załatwiał swoje 
potrzeby w miejscach, gdzie nie prze-
szkadza to innym np. pola. Jestem 
za pomysłem, aby właściciel sprzą-
tał po pupilu, bo też denerwuje mnie, 
kiedy muszę omijać ,,miny:)”. Jednak 
mam pytanie, co z ludźmi, którzy kar-
mią bezpańskie koty??? Może dobrym 
pomysłem byłoby również postawienie 
tabliczek z zakazem karmienia kotów, 
które wyją pod oknami całą noc??? 
Ciekawy również był artykuł na temat 
parkingów – pamiętam sytuację z tego 

ciąg dalszy na str. 22
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roku, z lutego, kiedy prosto pod klatką 
stało Audi tt, blokując dostęp do scho-
dów oraz do szyn, które umożliwiają 
wjazd wózkiem z małym dzieckiem – 
samochód stał jakieś 20 godzin, bloku-
jąc dostęp do klatki, a Panowie z dro-
gówki nałożyli tylko mandat wysoko-
ści 50 zł – piszę tylko, bo za pasy 
dają więcej. Więc może Spółdziel-
nia utworzy oddziały takie jak kiedyś 
było ORMO dla ludzi, którzy zalega-
ją z czynszem i to Oni będą pilnować 
porządku skoro Straż Miejska i Poli-
cja są bezradne. Wracając do Audi, 
jeśli Pana Redaktora interesuje, mogę 
posłać zdjęcia!!!! Proszę o odpowiedź 
e-mailem lub w najbliższym numerze 
Naszej gazety.
Pozdrowienia od stałego Czytelnika!!!

west@wp.pl
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za na-

desłanie pozytywnej opinii o zobo-
wiązaniu właścicieli psów do sprzą-
tania po ich podopiecznych. Do-
strzegamy również problem bez-
pańskich kotów i dokarmianie ich 
przez niektórych mieszkańców. Jed-
nak problem ten jest z jednej strony 
nieporównanie mniejszy, a z drugiej 
dotyczy zwierząt nieposiadających 
właścicieli, a tymi zgodnie z ustawą 
o ochronie zwierząt winna zająć się 
gmina.

Co do zachowań kierowcy samo-
chodu Audi tt wyrażamy nadzie-
ję, że po przeczytaniu interwen-
cji zmieni swoje nawyki i nie będzie 
innym utrudniał dostępu do klatki 
schodowej.

Od redakcji: Dziękujemy za pozdro-
wienia. Z chęcią skorzystamy ze zdję-
cia – musi być w dobrej rozdzielczo-
ści minimum 300 dpi – i w przypadku 
recydywy kierowcy Audi opublikujemy 
fotkę na łamach.

Tabliczki w złym miejscu
Jestem mieszkanką placu Skrzeka 

i Wójcika. Ku mojemu zadowoleniu 
wreszcie pojawiły się kosze na „psie 
brudy”. Niestety, dlaczego ustawio-
no ów kosz w tak nieprzemyślanym 
miejscu? Otóż obok kosza pojawiły 
się tabliczki z zakazem wyprowadza-
nia psów, więc jedynym pozostałym 
miejscem na spacer jest okolica gim-
nazjum sportowego. Faktem jest, że 

przeważająca liczba mieszkańców tej 
ulicy zawsze wyprowadzała tam swoje 
„pociechy”, więc dlaczego nie usado-
wiono kosza w tamtym miejscu? Teraz 

właściciele piesków muszą maszero-
wać z okolicy szkoły do kosza, mija-
jąc plac zabaw i ławki, na których czas 
spędzają okoliczni mieszkańcy, co 
powoduje ogólny niesmak. Większość 
sąsiadów mających psy podziela moją 
opinię, dlatego proszę o ponowne roz-
patrzenie miejsca lokalizacji kosza.

Z poważaniem Sandra Orlińska
Od redakcji: Byliśmy na miejscu 

i dokładnie obejrzeliśmy miejsca usy-
tuowania tabliczek o zakazie wypro-
wadzania psów. W naszym odczuciu 
ich lokalizacja jest prawidłowa i nie 
ma sytuacji, by w pobliżu kosza była 
tabliczka z zakazem. Może opisana 
przez Panią sytuacja to efekt wygłupu 
jakichś dzieciaków?

Brakuje bramki
Chciałabym zwrócić uwagę na fakt 

usunięcia przez kogoś bramki na 
boisku przy ulicy Korfantego (w pobli-
żu szkoły). Czy możliwe jest wstawie-
nie tam z powrotem bramki? Dzieciaki, 
które korzystają z tego boiska używają 
bramki, która pozostała, a za którą nie 
ma siatkowej osłony. Piłka cały czas 
im ucieka i muszą się nieźle nabiegać, 
żeby trochę pograć.

No i apel do osoby, która właśnie na 
tym boisku karmi chlebem gołębie. Czło-
wieku o wielkim sercu – możesz karmić 
gołębie w innym miejscu niż boisko, 
po którym biegają dzieci, kopiąc mimo 
woli chleb, który wyrzucisz. A poza tym 
gołębie musiałyby być wielkości konia, 
aby zjeść to, co im rzucisz (często są to 
połówki dużego chleba).

Z pozdrowieniami
...kropelka@interia.pl

ZARZĄD SSM: Usunięcia bram-
ki dokonała administracja osiedla 
ze względu na skorodowanie kon-
strukcji i tym samym na znaczne 
potencjalne zagrożenie wystąpie-
niem nieszczęśliwego wypadku. No-
wa bramka zostanie zamontowana 
na dniach.

Zgadzamy się z Panią, że boisko 
to nie miejsce na dokarmianie pta-
ków i apelujemy do zajmujących się 
dokarmianiem o wyrzucanie pokar-
mu w innym miejscu.

Jestem za... ale
Witam bardzo serdecznie. Pomysł 

z postawieniem tabliczek „ZAKAZ 
WYPROWADZANIA PSÓW” w okoli-
cach placów zabaw uważam za bar-
dzo dobry. Sama posiadam dziec-
ko i psa i nie wyobrażam sobie, jak 
mogłabym wyprowadzić mojego pupila 
w miejsce, gdzie bawią się dzieci.

Jak wszyscy mieszkańcy z pewno-
ścią zauważyli, problem psich odcho-
dów jest widoczny jedynie po zakończe-
niu zimy, gdy śnieg stopnieje, a „brudy” 
stają się widoczne. Ja osobiście sta-
ram się wyprowadzać psa z dala od 
blokowisk, lecz szczerze mówiąc, mój 
piesek jest zachwycony, kiedy uda mu 
się umknąć pod balkony. Nie idzie tam 
w celu zaspokojenia swoich potrzeb 
fizjologicznych, lecz w celu zaspoko-
jenia apetytu. To, co ludzie wyrzucają 
z okien i balkonów (przeważnie z tyłu 
bloku) przechodzi ludzkie pojęcie.

Kolejny problem może nie do końca 
przemyślany, to problem bezdomnych 
zwierząt, który w niedalekiej przyszło-
ści może się pojawić. Wielu ludzi nie 
jest przywiązanych do swoich psów 
(pies jest, ale jakby go nie było, też 
byłoby dobrze) i dla wygody pozbę-
dą się „problemu”, wyrzucając go na 
ulicę. A wtedy kto będzie sprzątał po 
tych psach?

Przyczyną pozbycia się psa będą 
również mandaty, którymi ludzie będą 
karani za prowadzenie psa bez smy-
czy, nieposprzątanie po nim itp. Nawet 
50 zł dla wielu z mieszkańców Siemia-
nowic to kwota kilkudniowego wyży-
wienia całej rodziny.

I raz jeszcze pytam, dlaczego właści-
cielom psów stwarza się tylko obowiąz-
ki, a nie przywileje w postaci wybiegu? 
Jak można cały dzień trzymać psa 
na smyczy i w kagańcu, podstawiać 
mu pod tyłek woreczki nie dając mu 
spokojnie się wypróżnić, a nie moż-
na stworzyć dla niego miejsca, gdzie 
mógłby poczuć się swobodnie? Takim 
miejscem swobody wielu psów (także 
mojego) jest Lasek Bytkowski. Moim 

ciąg dalszy ze str. 20
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ciąg dalszy na str. 34

zdaniem, dobrze, że ludzie wyprowa-
dzają swoje psy leśnymi dróżkami, 
a nie głównymi alejkami, gdzie wie-
le osób chce wypocząć, więc uwa-
żam to za pewnego rodzaju kompro-
mis. Nie można przecież słuchać tylko 
przeciwników psów, ale trzeba także 
zadbać o ich zwolenników. I jeszcze 
jedno: Proszę właścicieli psów o nie-
wyprowadzanie swoich pupili w miej-
sca, gdzie bawią się dzieci (place 
zabaw, boiska).

Z pozdrowieniami
...kropelka@interia.pl

ZARZĄD SSM: Podzielamy więk-
szość poglądów zawartych w Pani 
liście, niemniej uważamy, że kwestia 
psich nieczystości to nie tylko pro-
blem występujący po zimie, kiedy to 
widać szczególnie, ile nasze pieski 
pozostawiają odchodów. Nie moż-
na więc sprowadzać zagadnienia 
do wczesnej wiosny tylko dlatego, 
że coś zarasta w trawie lub jest wi-
doczne w mniejszej ilości na chod-
nikach, bo dozorca sprzątnie rejon 
zgodnie z wyznaczonym grafikiem.

SSM wyznaczyła tereny do wy-
prowadzania psów, jednak nie jest 
w stanie określić miejsc na wybiegi 
z prawdziwego zdarzenia ze wzglę-
du na szczupłość terenów.

Poczta na „Bańgowie”
Witam!  Co może zrobić Spółdziel-

nia, żeby na osiedlu „Bańgów” został 
znowu uruchomiony punkt „Poczta”

Marian – maniek...@poczta.fm
ZARZĄD SSM: Uruchomienie pla-

cówki pocztowej na osiedlu „Bań-
gów” jest uzależnione wyłącznie od 
decyzji Poczty Polskiej, która nie-
zmiennie od lat (złożono dotychczas 
kilkanaście interwencji Rady Osie-
dla i Zarządu SSM) odpowiada, że lo-
kalizacja ta jest dla przedsiębiorstwa 
nieopłacalna. Być może indywidual-
ne monity zamieszkałych wpłyną na 
zmianę tego stanowiska. Mając po-
wyższe uwarunkowania na względzie, 
podajemy adres, na który należy kie-
rować pisma z wnioskami o otwarcie 
placówki pocztowej w Bańgowie:

Dyrekcja Okręgu Poczty
40-940 Katowice,

pl. Oddziałów Młodzieży Po-
wstańczej 7.

Skwer na placu 
Skrzeka i Wójcika 

to miejsce kaźni!!!
Witam!

Wraz z większością lokatorów przy 
pl. Skrzeka i Wójcika 5a i b prosimy 

o zlikwidowanie ławek przy pomniku 
Skrzeka i Wójcika, ponieważ jesteśmy 
zbulwersowani chamstwem ze strony 
głośno i wulgarnie zachowujących się 
ludzi przesiadujących na owych ław-
kach, spożywających duże ilości alko-
holu do późnych godzin nocnych. 

Nie reagują na żadne prośby i deli-
katne uwagi lokatorów, a na interwen-
cję policji nie ma co liczyć. 

Bylibyśmy zadowoleni z likwida-
cji ławek i z większego zaintereso-
wania się ze strony Spółdzielni tym 
miejscem, pamięci poległych harce-
rzy, jakąkolwiek renowacją tego miej-
sca. Czy już nikt o tym miejscu, o tym 
pomniku nie pamięta??

Tarra S.
(tarra...@buziaczek.pl)

ZARZĄD SSM: Pomnikiem oraz te-
renem przylegającym opiekuje się 
Urząd Miasta i do Wydziału Gospo-
darki Komunalnej kierujemy uwa-
gi nadesłane przez Panią z nadzieją, 
że ławki zostaną usunięte i że odpo-
wiednie służby zapewnią temu miej-
scu cześć przynależną miejscu kaź-
ni naszych rodaków.

Swoją drogą smutnym i zawsty-
dzającym jest, że nie potrafimy uho-
norować należycie miejsca, w któ-
rym życie stracili młodzi mieszkań-
cy naszego miasta w imię walki 
o naszą wolność.

Dziewczyny też chcą 
pograć

Dzień dobry! Zwracam się ze skargą 
na nowe boisko przy ulicy Jagiełły... 
Boisko nie służy tylko do grania w pił-
kę nożną, lecz też do siatkówki i pił-
ki ręcznej. Dziś od godziny 9.00 było 
zajęte przez starszych chłopaków... 
Kiedy skończyli grać, to my wskoczy-
łyśmy, żeby pograć sobie w piłkę ręcz-
ną – zajęłyśmy tylko jedną bramkę 
i nawet 5 min nie byłyśmy tam, kiedy 

chłopcy nas wygonili i nie mogłyśmy 
sobie potrenować. NIE MYŚLICIE, ŻE 
TRZEBA COŚ Z TYM ZROBIĆ

blazej...@buziaczek.pl
ZARZĄD SSM: Przekazana uwa-

ga potwierdza jedno: trafność re-
alizacji tego przedsięwzięcia. Nie-
stety, nie ma możliwości, by każde-
mu chętnemu zapewnić korzysta-
nie z boiska w dogodnym dla niego 
czasie, co związane jest m.in. z jego 
ograniczoną pojemnością. Oczywi-
ście uważamy, że dziewczynki ma-
ją pełne prawo, by korzystać z bo-
iska i apelujemy do starszych użyt-
kowników o zrozumienie potrze-
by młodszych i niewykorzystywanie 
przewagi fizycznej nad wątlejszymi 
od siebie.

Dziękuję dbającym 
o zieleń i porządek

Witam
Za pośrednictwem naszej Gazety 

chcę podziękować osobom, które dba-
ją o porządek i zieleń w obrębie ulicy 
Pocztowej w Michałkowicach. Dzię-
ki ich rzetelnej pracy, rejon ten należy 
do najbardziej zadbanych i miłych dla 
oka w całych zasobach SSM. Bardzo 
przyjemnie mieszkać w tak zadbanym 
i estetycznym otoczeniu. DZIĘKUJĘ.

B. M. – dane do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Miło nam odno-

tować kolejną pozytywną opinię 
o pracy osób pielęgnujących zieleń 
i utrzymujących porządek. Dobrze, 
że potrafimy dostrzec i uhonorować 
chociażby słowem wysiłek innych.

Psy a bezpieczeństwo
Szanowna Redakcjo!

Zainteresowała mnie ostatnio kwe-
stia pojawiających się jak grzyby po 
deszczu na naszych trawnikach tabli-
czek z zakazem wyprowadzania psów 
i nakazem sprzątania po swoim pupi-
lu. Rozumiem, że aspirując do mia-
na „kulturalnego społeczeństwa”, musi-
my skutecznie zwalczać wszelkie nie-
czystości na naszych osiedlach, nie-
czystości, których, wnioskując po nie-
zliczonej ilości tabliczek, głównym źró-
dłem są psy. Żałuję tylko, że nikt nie 
pomyślał, że obok zapewnienia czysto-
ści osiedlom, przydałoby się też zadbać 
o bezpieczeństwo jego mieszkańców. 
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Według mnie (i nie tylko), problemem 
dużo istotniejszym od psich odchodów, 
które nikomu krzywdy tak naprawdę nie 
wyrządziły i nie wyrządzą, jest problem 
wałęsających się po osiedlu „Chemik” 
pijanych band wyrostków, które prawie 
co noc skutecznie odbierają sen miesz-
kańcom, wykrzykują pod ich oknami 
wulgaryzmy, niszczą ławki, zostawia-
ją po sobie stosy potłuczonych butelek 
bądź przewracają huśtawki. Lista jest 
dużo dłuższa. Aż chciałoby się ironicz-
nie podsumować widok pustych bute-
lek po piwie walających się na trawni-
kach słowami: „Posprzątaj po swoim 
psie”. To przecież przez psy boję się 
wracać wieczorem z pracy, to przez 
psy jestem regularnie w nocy budzona, 
to pijane psy zmuszają mnie do zamy-
kania w nocy okien mimo 30 stopnio-
wego upału, bo z powodu ich wrza-
sków nie mogę zmrużyć oka. Propo-
nuję, aby następnym razem – zanim 
wystawiona zostanie kolejna tabliczka 
z zakazem wyprowadzania psów – głę-
boko się zastanowić i zamiast tego przy 
wszystkich ławkach osiedlowych posta-
wić zakaz spożywania alkoholu i nakaz 
przestrzegania ciszy nocnej. Te zakazy 
powinny być bezwzględnie egzekwo-
wane przez straż miejską, która zapew-
ne woli wlepić mandat ledwo powłóczą-
cej nogami staruszce z pieskiem, któ-
ra większego oporu stawiać nie będzie, 
niż awanturującej się pijanej bandzie. 
Jeżeli skończymy z podobną hipokry-
zją, to ja z przyjemnością będę sprzą-
tać po swoim piesku.

Z poważaniem – ...pio@poczta.
onet.pl

PS Adres e-mailowy do wiado-
mości redakcji

ZARZĄD SSM: Sądzimy, że mimo 
tych pełnych rozgoryczenia słów nie 
można niesprzątania psich odcho-
dów usprawiedliwiać zachowaniem 
młodych mieszkańców naruszają-
cych nocnymi eskapadami ciszę 
i uniemożliwiających spokojny sen 
innym zamieszkałym. Te dwie kwe-
stie łączy właśnie coś, co określi-
ła Pani mianem „kulturalnego społe-
czeństwa” i to kultura bycia, zacho-
wania, w tym zachowania czystości 
są jego wspólnym mianownikiem. 
Zgadzamy się z Panią całkowicie, 
że głośne, nocne biesiady, wrza-

ski są godne napiętnowania i uka-
rania. Jednak, naszym zdaniem, za-
równo zachowanie tych młodych lu-
dzi, jak i pozostawiane psie odcho-
dy są uciążliwe dla innych miesz-
kańców i naganne. Trudno nam od-

nieść się do opisanych przez Panią 
conocnych burd, bo nie mamy ta-
kich sygnałów. Jedynym rozwiąza-
niem podniesionego problemu jest 
natychmiastowe informowanie dy-
żurnych w komendzie policji i moni-
towanie o podjęcie przewidzianych 
prawem kroków oraz egzekwowa-
nie przepisów przez funkcjonariu-
szy. Nie sądzimy też, by „ledwo po-
włócząca nogami staruszka” zosta-
ła ukarana mandatem tylko za to, że 
spaceruje z psem, tak samo jak nie 
karze się mandatami osób siedzą-
cych w nocy na ławce i zachowu-
jących się poprawnie – czytaj nie-
przeszkadzających innym. Nie wi-
dzimy powodu, by przy każdej ław-
ce stawiać wskazane przez Panią ta-
bliczki, bo każdy wie, że spożywa-
nie alkoholu w miejscach publicz-
nych i niewyznaczonych, hałasowa-
nie w nocy jest karalne.

Sprzątanie po swoim psie nie jest 
żadną szykaną, bo nie było takiego 
problemu, kiedy czworonogów by-
ło bardzo mało – dopowiedzmy, że 
nawet wtedy normalnym odruchem 
winno być posprzątanie po piesku. 
Problem jednak nasilił się z chwilą, 
gdy psów zaczęło przybywać, a ich 
właściciele zapomnieli o sprząta-
niu. Informacje dochodzące z całe-
go kraju dowodzą, że nie ma mia-
sta, które nie szukałoby rozwiąza-
nia przyjaznego zarówno posiada-
jącym psy, jak i tym, którzy ich nie 
mają i nie chcą uprawiać slalomu 
między odchodami.

Czarny piesek z Wróbla 8
Witam!

Problem stary jak świat! Kochane 
pieski! Właściwie cóż one winne?? To 
ich właściciele a nie one!!!! Od daw-
na chciałam o tym napisać do Was 
Kochani! Mamy tu na Wróbla 8 – 

Panią ze średnim czarnym pieskiem, 
która to od strony podwórka ma ogró-
dek oczywiście ogrodzony szczelnie 
z furteczką. Pani ta wyprowadza pie-
ska na inne zieleńce i robi to notorycz-
nie! Cit! O worku na psie sprawy nie 
ma mowy! Więc za Waszym pośred-
nictwem do tej Pani uwaga i prośba – 
niech wyprowadza swojego pupila do 
swojego ogródeczka!!! A nie komuś 
zostawia wątpliwe „prezenty”.

Pozdrawiam – P S – dane perso-
nalne do Państwa wiadomości!
Od redakcji: Inicjały zmieniono.

ZARZĄD SSM: Ma Pani całkowi-
cie rację, psy nie są niczemu winne 
i mamy nadzieję, że opisana miesz-
kanka, posiadaczka czarnego pie-
ska, zreflektuje się i zmieni swoje 
zachowanie. 

Brawa dla ekipy z ZHP 9
Wedle powiedzenia... „nie chwal dnia 

przed zachodem ; pracy przed odej-
ściem” ...chcemy przekazać za Pań-
stwa pośrednictwem wyrazy uznania 
i pochwałę za pracę, którą wykonała eki-
pa ocieplająca budynek przy ul. ZHP 9.

Podziwu godna pracowitość w tych 
ekstremalnych warunkach (lipiec 
2006), dokładność, niezwykle rzad-
ka u „budowlańców” czystość i staran-
ność wykonania, jak i pogodne uspo-
sobienie (rozmowy bez „ozdobników”) 
uzasadniają naszą uwagę.
H. i R. S. (personalia do wiadomości Redakcji)

Od redakcji: Bez komentarza

Zostaw namiary
Za nami połowa wakacji a przed 

jeszcze wyjazdy, a więc i dłuższe nie-
obecności w mieszkaniach. Stąd waż-
nym jest, by w przypadku wojaży moż-
na było, w razie potrzeby – awa-rie 
nie czekają na powrót – błyska-wicz-
nie skontaktować się z nieobec-nym 
w swoich czterech ścianach.

Pamiętajmy o tym i na wszelki wypa-
-dek pozostawmy u sąsiada, w osie-
dlo-wej administracji adresy bądź tele-
fony, pod którymi będziemy uchwyt-
ni lub zo-stawmy informację, do kogo 
z najbliż-szej rodziny można się zwró-
cić z chwilą zaistnienia nieprzewidzia-
nego zdarze-nia w naszym mieszka-
niu. Życzymy spokojnego wypoczyn-
ku, bezpiecz-nych wojaży i powrotów.

Redakcja „MS”

ciąg dalszy ze str. 24

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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kolegów. Najbardziej z nich 
lubię: Wiktora, Adriana 
i Olafa.

Inne dzieci dodają:
Marta Kulej – 13 lat: - 

Wszystko jest tu fajne. To 
moje drugie półkolonie, 
będę tu chodziła przez całe 
wakacje.

Paula Stasiowska – 
12 lat: Chętnie gram w ping-
-ponga i chodzę na basen 
na Pszczelnik. Mam tutaj 
dużo fajnych koleżanek, naj-
lepsze z nich to: Daria i Mar-
tyna. Później wyjadę jesz-
cze na wakacje nad morze.

Półkolonie w „Chemiku” to 
nie tylko wspólne spędzanie 
czasu, ale też nauka prze-
bywania w grupie, więc nie-
kiedy upływa trochę czasu, 
nim dzieciaki zaangażują 
się w proponowane zajęcia. 
Wiele uwagi poświęca się 
jednoczesnemu wychowa-
niu pozostających pod opie-
ką dzieci. Noszą one cza-
peczki z napisem „Kocham 
Siemianowice”, co zwraca 
uwagę na związek z rodzin-
nym miastem. Chociaż 
nad wszystkim uczestnika-
mi czuwa kilka pań wycho-
wawczyń, to często star-
sze dzieci pomagają opie-
kować się maluchami. Moż-
na też dostać czerwoną kart-

kę za złe zachowanie, ale 
na szczęście są one bardzo 
rzadko pokazywane przez 
wychowawczynie. O wiele 
chętniej raz w tygodniu wrę-
czają maskotkę najlepsze-
mu koloniście.

Warto podkreślić, że 
zajęcia w „Chemiku” są 
bezpłatne, co umożliwili 
sponsorzy: Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszka-
niowa, Urząd Miasta i Sto-
warzyszenie „NASZ DOM”. 
Półkolonie będą trwały do 
końca sierpnia. Niektóre 
dzieci przychodzą na krót-
ko, później jadą na waka-
cje i zwalniają miejsce dla 
innych chętnych, wiec warto 
kontaktować się z DK „Che-
mik”, bo wolne miejsce może 
czekać na nasze dziecko.

Wyniki innych konkursów 
rozegranych na półkoloniach:

Skakanie przez linę
1. Kamil Stemplewski,
2. Daria Szczepaniak,
3. Izabela Matysik.

Skoki na skakance
– żabki:

1. Sara Prokop,
2. Kamil Stemplewski,
3. Natasza Łaganowska.

Skoki na skakance
– rowerek:

1. Paula Stasiowska,
2. Sara Prokop,
3. Edyta Sperling.    mig

ca uwagę większej liczby 
przechodniów? Czy więk-
szy efekt dają pelargo-
nie, surfinie, aksamitki, 
a może petunie? Na pewno 
jest to rzecz gustu, ale kto 
pójdzie na spacer pomiędzy 
osiedlowe budynki, łatwo 
zauważy, że w tym roku na 
balkonach królują pelargo-
nie. Może nic w tym dziwne-
go, gdyż pelargonie, zarów-
no rabatowe i bluszczolist-
ne są wytrzymałe na silne 
nasłonecznie i upały. Kon-
kurują pod tym względem 
z wciąż modnymi petuniami 
i surfiniami. Są bardziej od 
nich uniwersalne, znoszą 
suszę i wysokie temperatu-
rę, co zwłaszcza podczas 
tegorocznego lata ma wyjąt-
kowe znaczenie. Jaskrawe 
kolory tej ozdobnej rośliny 
upiększą barwnymi plama-
mi nawet najbardziej szare 
budynki.

Jedną z miłośniczek pelar-
gonii jest pani Janina Sowa 
z ul. Pocztowej 9, która już 
od ponad 15 lat, co roku 
upiększa swój balkon tymi 
kwiatami.

- Mam balkon na południo-
wą stronę, co sprzyja kwit-
nieniu tych roślin. Są one 
łatwe w utrzymaniu i kwitną 
od wiosny do jesieni. W ubie-

głym roku ozdabiały mój bal-
kon aż do początku listopa-
da! – wspomina z zadowo-
leniem. Kwiaty te są rzad-
ko atakowane przez różne 
szkodniki. – Sama nie hodu-
ję tych roślin, bo nie mam 
miejsca do przechowywa-
nia w mieszkaniu. Co roku 
kupuję je w różnych miej-
scach i zawsze pięknie kwit-
ną. Trzeba jednak pamiętać, 
żeby podlewać je regular-
nie odstaną wodą, a w takie 
upały jak ostatnio, nawet co 
2 dni – tłumaczy lokatorka.

My, jak zwykle, czeka-
my na Państwa sygnały 
i zgłoszenia najładniejszych 
ogródków przydomowych 
i balkonów. Podzielcie się 
z nami Waszymi obserwa-
cjami dotyczącymi wyglą-
du balkonów i ogródków. 
Nasza prośba jest w tym 
roku tym bardziej gorą-
ca im gorętsze są dni, bo 
przecież żar się z nieba 
leje i trzeba mieć ogrom-
ne samozaparcie, by w tak 
upalne lato pielęgnować 
kwiatki.

Napiszemy o tym w „MS”, 
a najciekawsze miejsca sfo-
tografujemy, przygotowując 
letnią kronikę Spółdzielni.

Na zdjęciach – patrz str. 
31 – prezentujemy kolory 
lata na balkonach. mig

Pelargonie królują…Kto jeszcze chce się bawić… 
ciąg dalszy ze str. 32 ciąg dalszy ze str. 31
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Tak, szczególnie, 
jeśli są to Twoje dzie-
ci, ładne, miłe i zdol-
ne. Wtedy gotów 

jesteś poświęcić im nawet trochę cza-
su, ale bez przesady. Nie jesteś typem 
ojca, który najlepiej czuje się w rodzin-
nym gronie, zabawiając najmłodszych 
członków rodziny. 

Lubisz dzieci, pod 
warunkiem, że nie 
za bardzo przeszka-
dzają Ci w tym, co 

robisz. W domu jesteś autorytetem 
i najważniejszą osobą. Gdy pracujesz 
lub jesteś w jakiś sposób zajęty, dzie-
ci wiedzą, że nie wolno Ci przeszka-
dzać. Prezenty kupujesz rzadko.

Zarówno pani jak 
i pan Bliźniak nie są 
zbyt dobrymi peda-
gogami. Gdy jeste-

ście w dobrym nastroju, rozpieszcza-
cie dzieci ponad wszelką miarę, gdy 
nie macie humoru, dzieciaki wiedzą, 
że lepiej schodzić Wam z drogi, bo 
można oberwać.

W rodzinie Raka 
dzieci są pełno-
prawnymi członkami 
rodziny. Przestrzega 

się ich praw, ale też egzekwuje obo-
wiązki. Rzadko karci się malców, a już 
na pewno nigdy nie bije. Pan Rak 
uważa, że wszystko można osiągnąć 
perswazją i tłumaczeniem.

Pan Lew chce w każ-
dych okolicznościach 
uchodzić w domu za 
autorytet i lubi domow-

ników, a zwłaszcza dzieci, podpo-
rządkowywać. Nie żałuje pieniędzy na 
sprawienie dzieciom przyjemności, ale 
ma tendencje do zanudzania malców 
długimi „kazaniami”.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Panny, 
lubisz dzieci swoje 
i obce. Poświęcasz 

im dużo czasu, bawisz się z nimi, cho-
dzisz na spacery. Chętnie opieku-
jesz się również cudzymi dziećmi, jeśli 
zachodzi taka potrzeba.

Pod znakiem Wagi 
rodzą się zazwy-
czaj dobrzy rodzice. 
Poświęcają dzieciom 

wiele starań, szczególnie, jeśli ich cór-
ka czy syn wykazują talent artystycz-
ny. Chodzą z dziećmi do kina, teatru, 
dbają o ich rozwój intelektualny.

W życiu Skorpiona 
dzieci znajdują się na 
dość dalekim miejscu. 
Nie oznacza to, że 
tata nie dba o swo-

je potomstwo, że lekceważy ojcow-
skie obowiązki, ale czasu dla dzieci 
ma mało. Łatwiej daje pieniądze niż 
uczucie.

Dzieci w rodzinie Strzel-
ca nie mają źle. Ojciec 
dba o to, żeby od naj-
wcześniejszych lat 
uprawiały sporty, orga-

nizuje im ciekawe wycieczki, wakacje. Jest 
jednak bardzo wymagający, szczególnie, 
gdy chodzi o wykształcenie.

Pod tym znakiem 
rodzą się dość zabor-
cze matki. Bardzo 
kochają swoje dzieci 

i skłonne są dla nich wiele poświęcić, 
ale wymagają posłuszeństwa i wtrą-
cają się w ich życie. Często wybierają 
synowi nie tylko zawód, ale i żonę.

Tata spod znaku Ryb 
to prawdziwy skarb! 
Pomysłowy, ciepły, 
serdeczny, zawsze 

skłonny do pomocy. Lubi bawić się 
z dziećmi, poświęca im dużo czasu. 
Przykro mu, kiedy odchodzą i już tak 
bardzo go nie potrzebują.

Wodnik jest ojcem 
nowoczesnym. Nie 
narzuca swojej woli, 
działa poprzez tłu-

maczenie. Chętnie z dzieckiem dysku-
tuje i pozwala mu mieć własne zdanie. 
Podobnie jak Waga cieszy się, gdy 
dzieci mają artystyczne zdolności.

Może coś z grilla?
Szaszłyk z kurczaka

3 filety z piersi kurczaka, po 1 czerwo-
nej i zielonej papryce, 10 dag orzeszków 
ziemnych, 2 cebule, sól, pieprz, papryka 
w proszku. Orzeszki posiekać lub zemleć. 
Mięso umyć, osuszyć, natrzeć solą, pie-
przem i papryką. Pokroić w kostkę, wsta-
wić do lodówki. Obrać cebulę i pokro-
ić w plastry. Papryki oczyścić i pokroić 
w dość dużą kostkę. Mięso wyjąć z lodów-
ki, wymieszać z orzechami. Na patycz-
ki nadziewać na przemian, cebulę, mięso 
i papryki. Przyrządzić na grillu.

Brzoskwinie
4-6 dużych brzoskwiń, małe opakowa-

nie serka homogenizowanego (15 dag), 
1 jajko, 2 łyżki cukru, 2 łyżki likieru brzo-
skwiniowego lub rumu, 4-6 połówek 
winogron. Brzoskwinie zalać wrzątkiem 
i zdjąć skórkę. Przekroić i wyjąć pestki. 
Serek utrzeć z żółtkiem, cukrem i likie-
rem. Połączyć z pianą z białka. Kremem 
napełnić połówki owoców. Po środ-
ku każdej ułożyć połówkę winogrona. 
Brzoskwinie luźno zawinąć w folię alu-
miniową (tak, aby nie dotykała nadzie-
nia). Grillować ok. 25 minut.

Karkówka
800 g karkówki bez kości, 100 g tarte-

go żółtego sera, 4 łyżki oliwy, 1 ząbek 
czosnku, przyprawa do grilla, cykoria, sól. 
Czosnek obrać i bardzo drobno posie-
kać, posypać solą i zmiażdżyć. Wymie-
szać z przyprawą do grilla. Mięso opłukać, 
pokroić na kotlety grubości 1 cm natrzeć je 
przygotowaną mieszanką i posmarować 
oliwą. Odstawić w chłodne miejsce na 1 
godzinę. Piec 6 minut, odwrócić i piec 6 
minut z drugiej strony. Posypać startym 
serem i dopiekać, odstawiając dalej od 
żaru do chwili, gdy ser się rozpuści.

Skrzydełka
1 kg skrzydełek kurczaka, 2 ząbki 

czosnku, 2 łyżki posiekanego świeże-
go imbiru, 2 łyżki sosu sojowego, ćwierć 
szklanki soku z cytryny, łyżeczka sosu 
tabasco, łyżka octu winnego, 3 łyż-
ki oliwy, sól, świeżo zmielony pieprz. 
W dużej misce wymieszać rozgnieciony 
czosnek i posiekany imbir z sosem sojo-
wym, sokiem z cytryny, sosem tabasco, 
octem i oliwą. Przyprawić pieprzem. Do 
miski włożyć oczyszczone skrzydełka 
i wstawić na godzinę do lodówki. Skrzy-
dełka ułożyć na ruszcie i piec ok. 15 
min. Przewracać skrzydełka 4-5 razy 
i polewać je marynatą. Posolić.

Czy lubisz 
dzieci?



30 MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2006

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Możliwość dokonania 

wyboru; 8. Człowiek starszy; 9. Hazar-
dowa gra w karty; 10. Sieć rybacka do 
połowów rzecznych i jeziorowych; 11. 
Paciorki; 12. Przedmiot; 13. Broń łucz-
nicza; 14. Wózek ręczny na jednym kół-
ku; 16. Twórczość sceniczna; 19. Ca-
łość strzyży owczej; 20. Fusy; 21. Rybie 
jaja; 22. Ptak nocny; 23. Pies z obwi-
słymi uszami; 28. Zamiłowanie do cze-
goś; 31. Witka; 32. Nalot zielony na wy-
robach z brązu; 33. Płynie korytem do 
morza; 34. Wolne, nieobsadzone sta-
nowisko; 35. Dzień przed niedzielą; 36. 
Lewatywa; 37. Duża, srebrna moneta.

PIONOWO: 1. Sposób postępowa-
nia; 2. Atleta; 3. Po śląsku: sufit; 4. 
Opłata za użytkowanie mieszkania; 5. 
Może być telefoniczny; 6. Liczykrupa, 
kutwa; 7. Obsługuje frezarkę; 14. Ro-
dzaj zawodów; 15. Jedno z naszych 
osiedli mieszkaniowych; 17. Samo-
lub; 18. „13”-tka na ulicach Siemiano-
wic; 24. Znawca budowy ciała ludzkie-
go; 25. Niechętny w gwarze śląskiej; 
26. Wiązany przy kołnierzu koszuli; 
27. Drapieżnik z psów; 28. Najniższa 
kondygnacja naziemna budynku; 29. 
Dom przy domu, zabudowane w jed-
nej linii; 30. Ziółko.

 Litery z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 10 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do dnia 18 VIII 2006 r. na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 

z dopiskiem: Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 8/2006. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
7/2006 z hasłem – Lato wokół nas 
otrzymują: I nagroda – Marian SMY-
ŁA, zam. ul. W. Korfantego 9 C; II na-
groda – Dariusz GAJAK, zam. ul. 
Grunwaldzka 3 D; III nagroda – Ma-
rian WRÓBEL, zam. ul. W. Wróblew-
skiego 63 A. Zwycięzcom gratuluje-

my i zapraszamy (z dowodem osobi-
stym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Kolacja przy świecach dla 2 
osób (po uzgodnieniu terminu) w re-
stauracji „ALOHA”, ul. W. Wróblew-
skiego 67 – nagrodę główną – ufun-
dowała Restauracja „ALOHA”. Fun-
datorem pozostałych nagród jest Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Bandyta zakradł się do domu. Chodzi 
po pokojach i świeci sobie latarką. 
Nagle słyszy za plecami głos:
- Masz przechlapane u Łagodnego.
Przerażony odwraca się, patrzy, a tam 
w klatce siedzi papuga.
- Ale mnie przestraszyłaś! To ty mó-
wisz?
- Tak.
- A jak się nazywasz?
- Maria Magdalena.

- Trzeba być idiotą, żeby nazwać pa-
pugę Maria Magdalena!
- Nie – mówi papuga – Idiotą to trze-
ba być, żeby rotweilera nazwać: Ła-
godny.

  

Do drzwi faceta stuka teściowa:
- Otwieraj!!! Ty łobuzie!!! Wiem, że je-
steś w domu, bo twoje adidasy stoją 
przed drzwiami!!!
Zza drzwi odzywa się potulny i zalęk-
niony głos:
- Niech się mama tak nie wymądrza. 
Wyszedłem w sandałach!

  

Spotykają się dwaj koledzy. Jeden 
mówi do drugiego:
- Dlaczego nie znalazłeś sobie jeszcze 
żony?!
- Znalazłem, ale mamie się nie podo-
bała.
- To znajdź podobną do mamy.
- Znalazłem, ale ojciec mi ją odradził!!!

  

Przychodzi dziadek do lekarza:
- Panie doktorze, skleroza coraz bar-
dziej mi dokucza.
- A jak to się objawia? – pyta lekarz 
staruszka.
- Co jak się objawia?
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P e l a r g o n i e  k r ó l u j ą  n a  b a l k o n a c h

Balkon to przecież prze-
dłużenie mieszkania, łącz-
nik między wnętrzem a ota-
czającą nas przyrodą. Te 
kilka metrów przylegających 
zwykle do największego 

pokoju, przez kilka miesięcy 
w roku może stanowić miej-
sce wypoczynku, szczegól-
nie dla tych, którzy mieszka-
ją w blokach i nie mają wła-
snej działki.

Sierpień to czas kwitnie-
nia większości roślin balko-
nowych, które w tym okre-
sie wymagają wyjątko-
wej pielęgnacji. By pięknie 
kwitły, cieszyły swoją uro-
dą oczy domowników, by 
mogli usiąść w ich otocze-
niu i zapomnieć na moment 
o otaczającym ich zgiełku 
miasta, warto włożyć w ich 

uprawę trochę pracy. Nie 
bez znaczenia jest również 
to, że opieka nad kwiatami 
daje mnóstwo satysfakcji.

A gdy ukwiecone balko-
ny mienią się pełnią swo-
ich barw, trwa cicha rywali-
zacja między ich właścicie-
lami – który z nich jest ład-
niej ustrojony, który zwra-

Balkon przestaje być powoli graciarnią, gdzie latem 
trzymamy rower, a zimą choinkę. Coraz częściej 

ustawiamy na nim skrzynki i doniczki pełne kwiatów. 
Nic dziwnego, w końcu każdy z nas chce mieszkać ład-
nie i przyjemnie.
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Osiedle „Młodych” - pl. Skrzeka i Wójcika 5, VIp 

Osiedle „Chemik” - ul. Alfonsa Zgrzebnioka 37, parter

Osiedle „Michałkowice” - ul. Pocztowa 9, I p.

Osiedle „Bańgów” -  ul. M. Skłodowskiej-Curie 77

Osiedle „Węzłowiec” - ul. Władysława  Łokietka 24, I p Osiedle „Węzłowiec” -  ul. Grunwaldzka 16b, Ip



Kto jeszcze chce się bawić na półkoloniach?

Z oferty przygotowanej już po raz 
kolejny przez DK „Chemik” korzysta-
ją głównie dzieci w wieku 7-14 lat. 
Codziennie zajęcia rozpoczynają się 
o 9, a kończą o 14. Każdego dnia mło-
dzi koloniści mają zapewnione gry 
i zabawy plastyczne oraz sportowe, 
a gdy sprzyja pogoda, organizuje się 

spacery, wycieczki i wspólne wyjścia 
na basen. Raz w tygodniu jest również 
wycieczka w góry lub w inne atrakcyj-
ne miejsca naszego województwa, jak 
np. wypad do Koszęcina do siedziby 
Zespołu „Śląsk”. Wycieczki, czego nie 
trzeba specjalnie podkreślać, cieszą 
się szczególnym powodzeniem wśród 
uczestników półkolonii.

- Już drugi rok przychodzę tutaj na 
letnie zajęcia. Jest świetna zabawa, 
przyjemna atmosfera, poznałem tutaj 
wielu nowych kolegów. Naprawdę 
polecam wszystkim, warto tu przycho-
dzić. A wycieczki są super! – z zado-

woleniem podkreśla 14-letni Jacek 
Wolnarek z osiedla „Chemik”.

Przez półkolonie DK „Chemik” prze-
wijają się kolejne pokolenia. Ich orga-
nizator – Zbigniew Krupski pamię-
ta rodziny, z których niegdyś chodziły 
tutaj babcie, potem mamy, a teraz ich 
dzieci. To chyba najlepsza ocena, jaką 

można szefowi DK „Chemik” wystawić 
za prowadzenie od wielu lat tej letniej 
formy wypoczynku.

Organizatorzy czuwają nad tym, aby 
dzieci się nie nudziły. W słoneczne dni 
chodzą na basen w Pszczelniku lub dla 
odmiany na krytą pływalnię w Michał-
kowicach. Raz w tygodniu uczestni-
cy odwiedzają skansen w Wojewódz-
kim Parku Kultury i Wypoczynku, 
gdzie wspólnie bawią się z dziećmi 
z innych miast. Natomiast, gdy aura 
nie dopisze, organizatorzy mają jesz-
cze w zapasie inne atrakcje. Należy do 
nich m.in. strzelanie z broni pneuma-

tycznej i elektroniczne szukanie lisa, 
przygotowane wspólnie z siemiano-
wickim LOK-iem. Z pomocą organiza-
torom przychodzi również Zarząd Miej-
ski TKKF, przygotowując, jak co roku, 
wspaniałe gry i zabawy sprawnościo-
we. U niejednego uczestnika półkolo-
nii wisi w domu na ścianie dyplom uzy-
skany podczas tych zawodów.

Dużą popularnością wśród dzieci 

cieszą się różne gry i konkursy, w któ-
rych mogą zaprezentować swoje spo-
re sportowe lub artystyczne umie-
jętności. W konkursie plastycznym, 
w którym uczestniczyło blisko 40 dzie-
ci, najlepsza okazała się Patrycja 
Kulisa, drugie miejsce zajęły: Lena 
Rybarczyk i Patrycja Jagieła, a trze-
cie – Nikola Stokłosa.

Wiele osób przychodzi na półkolo-
nie od lat, dla innych jest to pierw-
szy pobyt. – To moje pierwsze pół-
kolonie. Dowiedziałem się o nich od 
mojego kolegi. Uważam, że prowa-
dzone tu zajęcia są na „6”. Naj-
bardziej lubię grać w piłkarzyki oraz 
wspólnie chodzić na spacery – mówi 
12-letni Adrian Powroźny z osiedla 
„Centrum”.

Z kolei 8-letni Mateusz Reder, rów-
nież z os. „Centrum” podkreśla: - 
Jestem pierwszy raz na półkoloniach, 
ale poznałem już mnóstwo nowych 

Wielkim zainteresowaniem cieszą się półkolonie zorganizowane przez 
Dom Kultury „Chemik”. Od pierwszego dnia zajęć, które rozpoczęły się 

3 lipca, przychodzi tutaj 40 uczestników. Jednak część z nich wyjedzie na 
wakacje z rodzicami lub obozy i wtedy będzie możliwość przyjęcia do grupy 
nowych chętnych.

...lub tenis stołowy  
bądź jakieś gry planszowe.

Woda tego lata cieszy się najwięk-
szym powodzeniem.

W Koszęcinie, na ławeczce ze Stanisławem Hadyną – twórcą Zespołu 
„Śląsk”. Pomnik odsłonięty 1 lipca br. jest naturalnej wielkości. Jego 

osadzenie wprost na chodniku zachęca, by przysiąść się i wdać w poga-
wędkę z profesorem, dzięki któremu ocalało od utonięcia w mrokach 

przeszłości dziesiątki śląskich pieśni i obrzędów.

A gdyby nie było pogody,  
to zawsze można pograć w piłkarzyki...
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