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ZAPRASZAMY
10 sierpnia br., we wtorek, o 1200  

odbędzie się oficjalne oddanie do użytku 
nowego boiska na os. im. Juliana Tuwima.

Wszystkich mieszkańców,  
a szczególnie młodzież, zapraszamy!!!

I znowu jakiś tępak pokazał... czytaj str. 2

Kolejne boisko nabiera kształtu 
czytaj str. 14

Wiosną br. sporo słów krytyki wywołało nadmierne, zda-
niem niektórych, przycięcie wierzb na skwerze przy ul. Woj-
ciecha Korfantego. Faktem jest, że nie wyglądały dobrze po 
tym zabiegu. Drzewa puściły nowe pędy i stały się bardzo 
„puchate”. Naszym zdaniem prezentują się nie tylko cieka-
wiej, ale i nie utrudniają przejścia zwisającymi gałązkami 
– wszak wierzba to płacząca.

A w „RENOMIE” - str. 23 

Miś w nagrodę dla półkolonistów.

czytaj str. 12
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Dziewczyny mają problem 
Kacza – Klaudia R., Siwo – Sylwia 

C., Iwonka – Iwona M., Ania – An-
na P. – przestałyście być nieznane. 
Wasze imiona i pseuda zapisane na 
ściance lokomotywki na placu za-
baw przy Przyjaźni 22 zosta-
ły odszyfrowane. Wraz z po-
daniem danych otrzymaliśmy 
też informację, że zachowu-
jecie się niespecjalnie. No 
cóż, teraz przyjdzie wam sta-
wić czoła wyjaśnieniom i na-
prawić szkody – dane Wasze 
trafią do odpowiednich służb. 
Proponujemy wam samo-
dzielne stawienie czoła stwo-
rzonemu przez siebie pro-
blemowi i wcześniejsze, po-
lubowne, załatwienie sprawy 

w administracji – pokażcie, że odwa-
gi wam nie brakuje. A tak na margine-
sie, to dziwne, że własnymi imiona-
mi i ksywkami nie upstrzyłyście ścian 
w swoich mieszkaniach. Przecież mo-
głyście spokojnie, nie narażając się 
nikomu, malować w pokojach ile wle-
zie. Do dyspozycji macie pokoje go-
ścinne, sypialnie, niewykluczone, że 
własne pokoiki etc. Po co się narażać 
i mazać farbami po kryjomu – pomyśl-
cie na przyszłość. Rodzice na pewno 
się ucieszą z waszej twórczości, a kto 
wie może w nagrodę podwyższą kie-
szonkowe...

A skoro o myśleniu mowa, to zno-
wu jakiś

bezmózgowiec, tępak
zdarł korę drzewka ozdobnego przy 

ul. Władysława Jagiełły 35D. To 

drzewko będzie miało problemy 
i niewykluczone, że trzeba je będzie 
spisać na straty.

Proponujemy takiemu gierojowi, by 
na drugi raz najpierw zdarł skórę ze 
swojej nogi, ręki – niekoniecznie z ca-
łej, ale tak do żywego mięsa i następ-
nie bez pomocy medycyny czekał: wy-
goi się czy nie.

A na osiedlach sporo pieniędzy wy-
rzucono w błoto:

„CENTRUM”
- ul. Karola Świerczewskiego 48B, 

50A, Michałkowicka 19 – wyrwano 
klamki z drzwi wejściowych.

„CHEMIK”
- ul. Niepodległości 61-63 – skra-

dziono rynny z garaży nr 53, 54.
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Przyjaźni 18 – zdewastowano 
pociąg na placu zabaw;

- ul. Przyjaźni 46 – stłuczono lam-
pę uliczną;

- ul. Stawowa 11 – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych; 

- ul. Wyzwolenia 10A – wybito 
3 szybki w drzwiach windy.

„MŁODYCH”
- Aleja Młodych – urwano deskę z ele-

mentu zabawowego na placu zabaw; 
- ul. Niepodległości – pomalowano 

napisy na garażach;
- ul. Niepodległości – urwa-

no deskę z piaskownicy na 
placu zabaw;

- ul. Franciszka Zubrzyc-
kiego, pl. Skrzeka i Wójci-
ka 5A, ZHP 6 – napisy na ele-
wacji budynków i stacji wy-
mienników przy placu pomni-
kowym.

im. Juliana TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 

1B, 1C – zdewastowano nowe 
zamki w drzwiach do zsypu;

- ul. W. Korfantego 2C 

– zniszczono skrzynkę na reklamy;
- ul. W. Korfantego 5 – urwano in-

stalację odgromową przy pawilonie;
- ul. W. Korfantego 9A – na parterze 

upstrzono ściany bohomazami – patrz 
foto nr 1;

- ul. W. Korfantego 9C – zdewa-
stowano szufladę zsypową między  
4, a 5 piętrem;

- ul. Lipowa – skradziono rynny z ga-
rażu przy przedszkolu;

- ul. Hermana Wróbla 5B, C, D – wy-
rwano klamki z drzwi wejściowych;

- ul. H. Wróbla 7B – zdewastowano 
skrzynkę na reklamy;

- ul. H. Wróbla 8A – zniszczono 
kosz na śmieci – patrz foto nr 2.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 35D 

– uszkodzono korę drzewka ozdob-
nego rosnącego przy budynku – patrz 
foto str. 1;

- nowe garaże przy wymiennikowni 
– upstrzono ściany – patrz foto nr 3;

- ul. Wł. Jagiełły (na przeciw marke-
tu ,,Echo”) – zniszczono kosz na śmie-
ci. Piotr Sowisło
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Remontując  min imal i zu j  ha łas. 
Pamięta j ! ! !  

Obok Ciebie mieszkają inni.
R e m o n t  s i ę  s k o ń c z y… 
 n i e s n a s k i  p o z o s t a n ą.
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ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem sięgają-

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczy-
tów podzielników kosztów ogrze-
wania.

PRZY OKAZJI ZAWIADAMIAMY, ŻE ODCZY-
TY WYKONYWANE BĘDĄ TYLKO W GODZI-

NACH POPOŁUDNIOWYCH, POCZĄTEK  
OK. 1600, A W SOBOTY OD 1000.

Szczegółowe informacje, w później-
szym czasie, znajdziecie Państwo 
na ogłoszeniach w gablotkach i na 
drzwiach wejściowych do budynku. 
Jednak już teraz warto zaznajomić się 
z terminami i skonfrontować je z wła-
snymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem rozliczeń central-
nego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowa-
ne żadne inne terminy dla osób, które 
nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklama-
cje dotyczące rozliczenia ryczałtowego 
z powodu nieobecności lokatora nie bę-
dą uwzględniane. Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres
20. 09. 2010 r. 
poniedziałek

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

21. 09.
wtorek

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

Marii Skłodowskiej-Curie 1-5.
22. 09.
środa

Niepodległości 61E-H, 63A;
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15.

23. 09.
czwartek

Niepodległości 63B-C;
Grunwaldzka 5A-D;

Wł. Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24.
24. 09.
piątek

Grunwaldzka 5E-F, 4B-C;
Wł. Reymonta 26, 28, 30, 32, 34, 36.

27. 09.
poniedziałek

Grunwaldzka 4A, 6A-C;
Władysława Reymonta 46-56 .

28. 09.
wtorek

Leśna 7;  
Walerego Wróblewskiego 26-28;

M. Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 43, 45.

29. 09.
środa

Walerego Wróblewskiego 30-32;
Marii Skłodowskiej-Curie 47-59;

Władysława Reymonta 38-44;
Karola Szymanowskiego 14.

30. 09.
czwartek

Karola Szymanowskiego 2-12, 1-9;
Władysława Jagiełły 2.

1. 10.
piątek

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23;
Walerego Wróblewskiego 55, 55A.

4. 10.
poniedziałek

Marii Skłodowskiej-Curie 25-33;
Walerego Wróblewskiego 57, 59.

12. 10. 2010 r.
wtorek

Powstańców Śląskich 46A;
Powstańców Śląskich 54A;

Wyzwolenia 6a, b.

13. 10.
środa

Komuny Paryskiej 1 m. 1-55;  
Powstańców Śląskich 54B;

Wyzwolenia 10a, b.

14. 10.
czwartek

Komuny Paryskiej 1 m. 56-110; 
Powstańców Śląskich 54C;

Wyzwolenia 8a, b.

15. 10.
piątek

Wyzwolenia 8c;
Stawowa 7;

Komuny Paryskiej 3 m. 1-55;
Grunwaldzka 3a, b, 7, 9.

18. 10.
poniedziałek

Emilii Plater 21a, b;
Grunwaldzka 3c, d, e;

Komuny Paryskiej 3 m. 56-110.

19. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6;
Komuny Paryskiej 5 m. 1-55;

Władysława Jagiełły 11a, b, c.

20. 10.
środa

Stawowa 11, 11a;
Komuny Paryskiej 5 m. 56-110;  
Władysława Jagiełły 11d, 13c.

21. 10.
czwartek

Walerego Wróblewskiego 69 m. 1-56; 
Komuny Paryskiej 6b, c 13a, b;

Władysława Jagiełły 13a, b.

Termin Budynek, adres
22. 10.
piątek

Walerego Wróblewskiego 69 m. 57-112; 
Władysława Jagiełły 7a, b, c.

23. 10.
sobota Walerego Wróblewskiego 69 m. 113-154.

25. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 71 m. 1-56;
Walerego Wróblewskiego 73 m. 1-56;

Władysława Jagiełły 7d, 9c.

26. 10.
wtorek

Walerego Wróblewskiego 71 m. 57-112;
Walerego Wróblewskiego 73 m. 57-112; 

Władysława Jagiełły 9a, b.

27. 10.
środa

Walerego Wróblewskiego 71 m. 113-154; 
Walerego Wróblewskiego 73 m. 113-154;

Władysława Jagiełły 3a, b, c.

28. 10.
czwartek

Grunwaldzka 2a, b;
Władysława Jagiełły 1a, b, c;

Władysława Jagiełły 3d.
29. 10.
piątek Grunwaldzka 2c, d.

16. 11.
wtorek

Bohaterów Westerplatte 4-12;
Aleja Młodych 3.

17. 11.
środa

Aleja Młodych 1-2;
Aleja Młodych 4-7.

18. 11.
czwartek Aleja Młodych 10-15.

19. 11.
piątek

Franciszka Zubrzyckiego 1-3;
Szarych Szeregów 1-2.

22. 11.
poniedziałek

ZHP 10;
Aleja Młodych 8-9;

Szarych Szeregów 3-4.

23. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 1A-B;
ZHP 11;

Jana Nepomucena Stęślickiego 1-2.

24. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1C;
Wojciecha Korfantego 4A;
Jana N. Stęślickiego 3-6.

25. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 2A;
Wojciecha Korfantego 4B;

ZHP 1-2;
Ryszarda Gansińca 2-4.

26. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2B-C;
ZHP 3-4;

Ryszarda Gansińca 6-7.

29. 11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 9A;
ZHP 5-6;

Ryszarda Gansińca 8-9.

30. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 9B;
ZHP 7;

Ryszarda Gansińca 10-11.

1. 12.
środa

Wojciecha Korfantego 9c;
ZHP 9;

Spokojna 1-3.
2. 12.

czwartek Michałkowicka 17-23.

Objaśnienie skrótu: m. – mieszkania.
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Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach ostatnio wyko-

nano między innymi kapitalny remont 
pokrycia dachowego przy 
ul. Przyjaźni 24A, B, scho-
dów przed wejściem do bu-
dynków na Os. Aleksandra 
Zawadzkiego, przy ul. Le-
ona Kruczkowskiego 4, 
6, 8 oraz ul. Marii Dąbrow-
skiej 1, jak również wymie-
niono okna w klatce schodo-
wej przy ul. Kościelnej 36A, 
B, C, D. Na ul. Wyzwole-
nia 6 miały natomiast miej-
sce prace związane z mon-
tażem zaworów regulacyj-
nych, podpionowych cen-
tralnego ogrzewania (c.o.). 
Obecnie kończy się etap do-
cieplania budynku wraz z remon-
tem balkonów przy ul. Przyjaźni 42. 
Zminimalizowanie zagrożenia zala-

niem – taki efekt, miejmy nadzieję, 
przyniesie trwający właśnie remont 
dachu na bloku mieszkalnym przy 
ul. Leona Kruczkowskiego 8. Nie-
długo mieszkańcy klatki przy ul. Wy-
zwolenia 8C będą jeździć nową win-
dą, bowiem trwają tam właśnie prace 
modernizacyjne. Poza tym, malowa-
na jest klatka schodowa przy ul. Emi-
lii Plater 21.

Jeżeli chodzi o najważniejsze plany 
na najbliższe tygodnie, administracja 
osiedla przewiduje wykonanie dwóch 
parkingów przy ul. Wyzwolenia 6-10 
(przełom sierpnia i września), a także 
ogrodzenie zdewastowanego ostatnio 
placu zabaw przy Wyzwolenia 8.

Osiedle „Węzłowiec”
Na osiedlu „Węzłowiec” wiele pracy 

mają tamtejsi konserwatorzy. Tak na 

przykład, naprawili oni ostatnio uszko-
dzone schody przy ul. Grunwaldzkiej 
16C. Niedawno na ul. Władysława 

Jagiełły 39A (IV piętro) zamontowano 
uszczelniany daszek nad ostatnią kon-
dygnacją. Na II etapie osiedla zrobio-
no 3 takie daszki. Pozostając przy te-
matyce dachów – w lipcu trwał remont 
pokrycia dachowego na garażach przy 
ul. Wł. Jagiełły, trzeba wspomnieć, iż 
niektórzy garażowicze partycypowali 
w kosztach, dając własną papę (trwa-
ją jeszcze prace przy malowaniu ele-
wacji bocznych niektórych ciągów ga-
rażowych). Przy tej samej ulicy, tyl-
ko na budynku oznaczonym nume-
rem 39E naprawiono kominy. Również 
przy ul. Wł. Jagiełły 3 wyprofilowany 
został wjazd na plac manewrowy przy 
boisku oraz utwardzono kostką bru-

kową, zatoki parkingowe wzdłuż drogi 
osiedlowej łączącej budynki przy uli-
cy Wł. Jagiełły 33C i 39C. Sukcesyw-

nie także prowadzone są ro-
boty dociepleniowe wraz z re-
montem generalnym balko-
nów w budynkach przy ulicy 
Grunwaldzkiej 5. 

W najbliższym czasie pla-
nuje się zakończenie robót 
związanych z modernizacją 
klatek schodowych i wejść do 
bloków przy ul. Wł. Jagieł-
ły 25. Do końca lata przewi-
duje się ukończenie wejść do 
budynków przy ulicy Grun-
waldzkiej 4A, B, C, D.
Osiedle im. Juliana Tuwima

Na Osiedlu J. Tuwima tak-
że sporo się dzieje. W ostat-

nich tygodniach wykonano kapital-
ny remont balkonów wraz z izolacją 
4 balkonów oraz spawaniem balu-

strady (ul. Wojciecha Korfantego 
i ul. Okrężna). Podjęto prace związa-
ne z remontem poszycia dachowe-
go garaży przy hydroforni (ul. W. Kor-
fantego) oraz przy ul. ks. Jana Kapi-
cy. Prowadzone były regularnie prace 
konserwatorskie. Wykonano dwie per-
gole (ul. ks. J. Kapicy oraz W. Kor-
fantego 10) celem zagospodarowa-
nia odkrytego terenu na śmietniki – 
obsadzono je bluszczem. Naprawio-
no uszkodzone schody wejść do bu-
dynków przy ul. W. Korfantego 6 i 7. 
Podjęto też działania w celu wymiany 

Remonty, remonty…
Administracje poszczególnych osiedli solidnie pracują nad tym, aby wszelkie prace prowadzone były zgodnie 

z wcześniej ustalonym planem remontów na 2010 rok. Przyjrzyjmy się, co w ostatnim okresie wykonano. Co 
aktualnie jest przedmiotem zainteresowania oraz czego można będzie się spodziewać w najbliższym czasie.

Rusztowania przy ul. Przyjaźni 42.

Prace konserwatorskie na schodach do budynku przy Grunwaldzkiej 16C.

ciąg dalszy na str.6

Ostatnie poprawki i klatka 
schodowa będzie gotowa  

– ul. Okrężna 13.
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instalacji poziomej i pionowej ciepłej 
oraz zimnej wody w budynkach przy 
ul. W. Korfantego 9A, 6A, ul. Herma-
na Wróbla 6 i 7. Istotną kwestią, jaką 
zajęła się administracja, było wykona-

nie remontu (na zlecenie Urzędu Do-
zoru Technicznego) w dźwigach oso-
bowych niektórych bloków, tj: ul. H. 
Wróbla 7 i 8, ul. Okrężna 3, 4, 13. 
Ponadto, we wszystkich budynkach 
z czynnymi zsypami dokonano dezyn-
fekcji odpowiednimi do tego środkami. 
Na uwagę zasługuje również kapital-
ny remont instalacji deszczowej przy 
ul. Hermana Wróbla 7. 

Trwają roboty związane z malowa-

niem klatki schodowej oraz remon-
tem instalacji elektrycznych i domo-
wych przy ul. Okrężnej 13. Ekipa re-
montowa pracuje także stopniowo na 
klatkach schodowych przy ul. W. Kor-
fantego 10. 

W najbliższym czasie na Osiedlu 
im. Juliana Tuwima oddane zostanie 
do użytku mieszkańców boisko wie-

lofunkcyjne w rejonie budynków przy 
ul. W. Korfantego 10-14 oraz przy-

gotowane zostanie podłoże pod no-
wy parking w miejscu starego boiska 
(ul. W. Korfantego 10).

Osiedle „Centrum”
Na osiedlu „Centrum” zakończo-

no trwające od końca kwietnia robo-
ty związane z dociepleniem budyn-
ku przy ul. Ryszarda Gansińca 10 
– ocieplona wschodnia ściana. Wy-
konano też remont pokrycia dacho-
wego przy ul. Jana Pawła II 17 i Ta-
deusza Kościuszki 10 (jeden budy-

nek). Obecnie trwa tam także malowa-
nie klatki schodowej wraz z estetyza-
cją parterów i wejść. Ponadto, wymie-
niono piony zimnej wody przy ul. Po-
wstańców 54A, poziomy przy Komu-
ny Paryskiej 1 oraz zawory podpiono-
we przy ul. Powstańców 54B, C.

Aktualnie ruszyły prace związane 
z docieplaniem kolejnego bloku miesz-

kalnego – tym razem przy ul. R. Gan-
sińca 11. Roboty ociepleniowe prowa-
dzone są w budynkach przy ulicach: 
Karola Świerczewskiego 46-48, 50 
(ściany zachodnie) oraz Komuny Pa-
ryskiej 1.

W planach administracji „Centrum” 
na najbliższe tygodnie ujęte jest mię-
dzy innymi wyremontowanie parkin-
gu na około 10 miejsc przy ul. Ko-
muny Paryskiej 13, wraz z pracami 
dodatkowymi takimi, jak: wykonanie 
dojazdu i estetyzacja wokół śmietni-
ka. Planowane jest prócz tego wyko-
nanie chodnika wzdłuż budynku przy 
ul. Spokojnej 1-3.

Osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych” spore kosz-

ty finansowe pochłaniają roboty zwią-
zane z dociepleniem budynków wraz 
z remontem balkonów. Niedawno za-
kończono prace przy ul. Francisz-
ka Zubrzyckiego 1-3, trwają robo-
ty na bloku mieszkalnym przy ul. ZHP 
1-2. Pod koniec lipca ruszył nato-
miast remont przy ul. Szarych Szere-

ul. Ryszarda Gansińca 10 – Docieplona ściana wschodnia  
i południowa budynku.

ciąg dalszy ze str. 5 Remonty, 
remonty…

ul. Szarych Szeregów 1-4 – ostatnie przygotowania do rozpoczęcia prac. Remont balkonów przy  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 21.

Zrobienie nowej ławki także 
wymaga precyzji – ul. Walerego 

Wróblewskiego 71-73.
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gów 1-4. W ostatnim miesiącu wyko-
nano również kapitalny remont dachu 
przy ul. ZHP 9 i wymieniono wodomie-
rze w mieszkaniach przy ul. Bohate-
rów Westerplatte 4-12. Na bieżąco 
osiedlowa administracja dba o este-

tykę osiedla – między innymi poprzez 
pielęgnację krzewów i koszenie trawy 
(w lipcu miał miejsce drugi pokos). 

W sierpniu mieszkańcy osiedla „Mło-
dych” mogą spodziewać się kontynu-
acji robót dociepleniowych na wymie-
nionych wcześniej budynkach.

Osiedle „Bańgów”
Administracja „Bańgów” sporo uwa-

gi wciąż poświęca na remont balko-
nów. Na razie spośród 35 
zaplanowanych, udało się 
wykonać 20. Prace potrwa-
ją do późnej jesieni. Z ostat-
nio zrobionych trzeba wspo-
mnieć balkony przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 23, 27, 
33, 35, 49, 59. Pod koniec 
lipca rusztowanie stało tam 
pod nr 21. Przez kilka tygo-
dni pracowano nad naprawą 
uszkodzonych dachów, które 
ucierpiały w skutek majowych 
deszczów i tymi wymagają-
cymi już renowacji. Roboty 
prowadzone były na blokach 
mieszkalnych przy ulicach: 
M. Skłodowskiej-Curie 63, 
71A, 79A, 87A, 89 oraz Karola Szy-
manowskiego 12 i 14. Inną sprawą, 
którą trzeba odnotować, to trwające 
od czerwca prace związane z uszczel-
nieniem płyt elewacyjnych na budyn-
kach przy ul: M. Skłodowskiej-Cu-
rie, 21, 32, Władysława Reymon-
ta 20, 22, 24, 36, 44, 48 oraz Karo-
la Szymanowskiego 6. W ostatnim 

czasie zmodernizowano też oświetle-
nie klatek schodowych przy W. Rey-
monta 14-24, K. Szymanowskiego 
4-14, M. Skłodowskiej-Curie 69A-
-75. Trzeba też wspomnieć o założe-
niu, zgodnie z nowym projektem, za-

daszenia nad balkonami przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 45. Spośród wie-
lu prac na uwagę zasługują jeszcze: 
wymiana poziomów zimnej wody przy 
ul. Wł. Reymonta 26, 28, pionów przy 
ul. K. Szymanowskiego 1, 9 oraz za-
worów podpionowych w instalacji cen-
tralnego ogrzewania przy ul. K. Szy-
manowskiego 1-9 – 5 klatek. 

W lipcu, co zapewne mieszkańcy 
zauważyli bądź usłyszeli, miał miej-

sce II pokos trawy na całym osiedlu. 
Dozorcy zaś zadbali o estetykę żywo-
płotów i krzewów. Oprócz tego wymie-
niono drugi raz piasek w osiedlowych 
piaskownicach. Zakończono także co-
roczną estetyzację związaną z malo-
waniem ławek czy wymianą koszy Ta-
kie prace przeprowadzano nie tylko na 
Bańgowie.

Na jesień zaplanowano oddanie do 
użytku nowego parkingu przy ul. Wła-
dysława Reymonta 56. 

Osiedle „Chemik”
Na osiedlu „Chemik” powoli dobie-

gają końca prace związane z docie-

pleniem budynku przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 39. Rusztowania sto-
ją jeszcze pod nr 49 i 57. Wciąż kon-
tynuowane są prace dociepleniowe 
pawilonu usługowo-handlowego przy 
tej ulicy. Ponadto, rozpoczęto remont 
dachu między innymi przy ul. Alfon-
sa Zgrzebnioka 45, wymieniono ryn-
ny w garażach przy ul. W. Wróblew-
skiego 69 (segment B i G) oraz podję-
to działania w celu dezynfekcji zsypów 

w trzech budynkach, również 
przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego. 

Administracja na bieżąco 
starała się usuwać awarie 
zgłaszane przez lokatorów. 
Sporo roboty mieli osiedlowi 
konserwatorzy i dozorcy, któ-
rzy między innymi zamonto-
wali nową ławkę z oparciem 
w rejonie bloków mieszkal-
nych przy ul. W. Wróblew-
skiego 71-73. W lipcu miał 
też miejsce II pokos trawy. 
Co bardziej spostrzegawczy 
mieszkańcy na pewno do-
strzegli nowe tablice infor-
mujące o zakazie naklejania 

ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek al-
bo malowania graffiti odnoszące się 
nie tylko do danego miejsca.

W najbliższym czasie na pewno 
kontynuowane będą kosztowne pra-
ce związane z dociepleniem budyn-
ków ujętych w planie remontów na ten 
rok, jak również remonty uszkodzo-
nych dachów. Rafał Grzywocz

Dezynfekcja zsypów  
– os. „Tuwima”. Teraz przez jakiś 

czas będą pachnące.

Wykonano dwie pergole osłaniające śmietniki  
- ul. ks. Jana Kapicy i Wojciecha Korfantego 10.

Odnawianie daszków nad wejściami do budynku  
Władysława Jagiełły 2A, B, C, D.
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Wyjeżdżając, przeczytaj, pamiętaj, stosuj!!!

Uwaga na oszustów i nie tylko...

I jednym, i drugim, nawet tym, któ-
rzy wrócili a planują tylko kilkudniowe 
wypady, przypominamy, że gdy wyjeż-
dżamy, to nasze domostwa są zdecy-
dowanie bardziej narażone na wizytę 
nieproszonych gości, amatorów łatwe-
go zarobku.

Sposobów zabezpieczenia mienia 
jest mnóstwo: od depozytów banko-
wych, poprzez własne sejfy, spisywa-
nie i oznaczanie dorobku etc. Od lat 
wiadomo jednak, że najpewniejszym 
zabezpieczeniem jest uważny sąsiad. 
Często drażniąca nas jego wścib-
skość może okazać się nieoceniona 
w dopilnowaniu naszego dobytku. Dla-
tego nie zadzierajmy z sąsiadami i za-
dbajmy wcześniej o grono życzliwych 
i przyjaznych nam osób, które dogląd-
ną mieszkania i zareagują na jakiego-
kolwiek niebezpieczeństwo, awarię.

Awaria
Ważne jest, by można było, w ra-

zie potrzeby – awarie nie czekają 
na powrót – błyskawicznie skontak-
tować się z nieobecnym w swoich 
czterech ścianach.

Pamiętajmy i na wszelki wypadek 
pozostawmy u sąsiada, w osiedlowej 
administracji, adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub 
zostawmy informację, do kogo z naj-
bliższej rodziny można się zwrócić 
z chwilą zaistnienia nieprzewidziane-
go zdarzenia w naszym mieszkaniu. 
Niezależnie od tego, przypomina-
my, by koniecznie przed wyjazdem 
sprawdzić: czy gaz odcięty, woda 
zakręcona, prąd wyłączony, a okna 
i sic! drzwi zamknięte.

Tych kilka z pozoru oczywistych rad 
może uchronić nas przed przykrymi 
konsekwencjami. Dodatkowo apeluje-
my o nierozpowiadanie wszem i wo-
bec o terminie i czasie nieobecności. 
Zwróćmy uwagę naszym pociechom, 
by nie przechwalały się o wyjazdach 
czy też dokonywanych zakupach.
Uwaga również na internetowe fora

i podawanie tam informacji o wyjaz-
dach. Te miejsca są coraz częściej mo-
nitorowane przez speców, a później...

Każda pochopnie przekazana, wy-
dawałoby się niewinna wiadomość, 
może być wykorzystana bez zahamo-
wań przez pozbawionych skrupułów, 
a chcących szybko się wzbogacić.

Przeprowadzka
Dobrze poprosić sąsiada, by wyjmo-

wał pocztę ze skrzynki na listy, zbierał 
z wycieraczki ewentualne materiały re-
klamowe i szczególnie starannie zer-

kał, czy ktoś obcy nie kręci się przy na-
szym „M”, a przy okazji podlał kwiatki.

Warto też szepnąć najbliższemu 
otoczeniu, że nie planujemy przepro-
wadzki, bo bywało i tak,

że złodzieje w biały dzień
dostawali się do mieszkania, a py-

tani przy wynoszeniu mebli i innych 
przedmiotów, co robią, grzecznie od-
powiadali: Przeprowadzka... i jak gdy-
by nigdy nic, dalej wynosili wszelkie 
przedmioty.

Oszuści
Innym zagadnieniem są oszu-

ści odwiedzający nasze mieszka-
nia i wcielający się w różne posta-
cie. Znane są przypadki podszywa-
nia się pod pracowników Spółdzielni, 
firm montujących okna, drzwi na re-
welacyjnych warunkach i za zgodą np. 
Spółdzielni, przedstawicieli innych in-
stytucji np. duchownych, policjantów, 
czy… Inwencja ludzka jest nieogra-
niczona.

Pamiętajmy: Spółdzielnia nie upo-
ważnia nikogo do pobierania ja-

kichkolwiek zaliczek w mieszka-
niach i nie wysyła pracowników, 
by namawiali do zakupu czegokol-
wiek.

Zamierzający wyłudzić pieniądze 
podszywają się pod dawno niewidzia-
nych wnuczków, osoby potrzebujące 
np. szklanki wody etc.

Apelujemy, szczególnie do osób 
starszych, o nieuleganie niezna-
jomym i zachowanie dystansu do 
przekazywanych przez takich ludzi 
informacji. Apelujemy o niewpusz-

czanie do mieszkań. W razie cienia 
wątpliwości co do wiarygodności roz-
mówcy skontaktujmy się natychmiast 
z osiedlową administracją.

Wyjazdy
A gdy już wyjedziemy w Polskę, 

w świat własnym pojazdem, to zacho-
wujmy ostrożność na drodze. Pamię-
tajmy, iż na drogach obowiązuje za-
sada ograniczonego zaufania. Jadąc 
wolniej, jedziemy na pewno dłużej... 
ale też na pewno bezpieczniej. Nie 
wahajmy się zatrzymać po dwóch 
godzinach jazdy – nawet krótki po-
stój, wyprostowanie kości to dużo 
dla organizmu.

Uważajmy na motocyklistów. Posia-
dane przez nich maszyny to demony 
prędkości i pojawiają się błyskawicz-
nie na drodze. Motocykle są wszędzie 
– to napis z samochodowych naklejek 
– dużo w tym prawdy.

Życzymy wszystkim udanych wojaży 
i bezpiecznych powrotów do nienaru-
szonych mieszkań.

Tekst, foto: Piotr Sowisło

Przed nami jeszcze miesiąc wakacji. Wielu z nas urlopy ma już za sobą, 
inni liczą czas do wyjazdu. Zapewne nie brakuje też takich, którzy jesz-

cze się zastanawiają, dokąd i na ile wyjechać.
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P o w i t a n i e  l a t a  r a z  j e s z c z e
Relację z czerwcowego festynu zamieściliśmy w lipcowym wydaniu „MS”. Teraz uzupełniamy ją informacją, iż zabawę 

zorganizowano przy wydatnej pomocy Urzędu Miasta i z ogromnym osobistym zaangażowaniem Jacka Guzego, prezy-
denta Siemianowic Śląskich. Dziękując za już… liczymy na jeszcze.
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O parkingach 
przy Szarych Szeregów
Pan Józef Matysik, w imieniu swoim 

i sąsiadów zamieszkałych przy ul. Sza-
rych Szeregów 1, zgłasza zlikwido-
wanie przez SSM czternastu miejsc 
parkingowych przy bloku, w którym 
mieszka oraz po drugiej stronie dro-
gi przy garażach. Prosi o rozwiązanie 
tego problemu. Teraz nie mamy gdzie 
parkować – dodaje.

ZARZĄD SSM: Zarówno Zarząd 
SSM, jak i Rada Osiedla Młodych 
na bieżąco dostrzegają problem 
miejsc parkingowych dla mieszkań-
ców budynku przy ul. Szarych Sze-
regów 1. Przygotowywany jest pro-
jekt na wykonanie nowego parkingu 
dla ponad 10 samochodów. Obiekt 
ma być zlokalizowany pomiędzy 
al. Młodych a ul. Szarych Szere-
gów, z wyjazdem bezpośrednio na 
al. Młodych. Aktualnie opracowywa-
na jest koncepcja i prowadzone są 
niezbędne uzgodnienia. Ewentualna 
realizacja zamierzenia przewidziana 
jest na 2011 r.

Nie jest prawdą, że SSM samo-
dzielnie zlikwidowała, zmniejszyła 
parkingi w tym rejonie, gdyż decy-

zją administracyjną (nakazem Stra-
ży Pożarnej) po przeprowadzonej 
kontroli stanu bezpieczeństwa po-
żarowego ADM os. „Młodych” zo-
stała zobowiązana do wykona-
nia drogi pożarowej, co w pewnym 

stopniu ograniczyło ilość miejsc.
Natomiast w przypadku parkowa-

nia przy garażach należy stanow-
czo nadmienić, że miejsca te nig-
dy do parkowania nie były przezna-
czone. Stawiane tam pojazdy stwa-
rzały zagrożenie dla wyjeżdżających 
z garaży – znacznie ograniczały wi-
doczność. Interwencje w tej spra-
wie, tj. likwidacji „dzikiego” parko-
wania składali m.in. za pośrednic-
twem „MS” użytkownicy garaży.

Za domofon  
od mieszkania

Pani Ewa Konderla, zam. ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 31 zwraca się 
do SSM o przeanalizowanie sposobu 
opłaty za konserwację instalacji do-

mofonowej. Uważa, że opłata powin-
na być od mieszkania, a nie jak jest te-
raz od ilości m2 mieszkania. Do każ-
dego mieszkania podłączony jest tyl-
ko jeden kabel, najbliżej drzwi wejścio-
wych, a nie ma go w żadnym innym po-
mieszczeniu, ani w jednym pokoju, ani 
w czterech lub kuchni czy łazience.

ZARZĄD SSM: Członek Spół-
dzielni, właściciel, najemca lokalu 
mieszkalnego winien uczestniczyć 
w kosztach utrzymania budynku, 
w tym także instalacji domofono-
wej, zgodnie z posiadanymi udzia-
łami w danej nieruchomości. Udzia-
ły te to nic innego jak powierzch-
nia zajmowanych lokali. W związ-
ku z tym proponowana przez Pa-
nią zmiana nie jest możliwa. Zarząd 
SSM rozważa jednak celowość zli-
kwidowania tej opłaty jako odręb-
nej pozycji czynszowej i włącze-
nie kosztów utrzymania instalacji 
w pozycję fundusz remontowy przy 
zwiększeniu tego funduszu o te 
właśnie koszty. Powyższe rozwiąza-
nie zamierzamy wdrożyć przy naj-
bliższej zmianie stawki wnoszonej 
na fundusz remontowy.

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

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

ciąg dalszy na str. 16

Nie wstydź się swojego nazwiska
Szanowni P.T. Czytelnicy

Od bardzo dawna apelujemy o podpisywanie nad- 
 syłanych e-maili, gdyż rubryka łączności z Wa-

mi cieszy się ogromnym powodzeniem, czego dowo-
dem interesujące pytania, spostrzeżenia, uwagi i wnio-
ski kierowane za naszym pośrednictwem do władz Spół-
dzielni. Jednak zdarza się, że osoby interweniujące lub za-
bierające w jakichś sprawach głos nie podają swych danych 
mimo możliwości zastrzeżenia ich do wiadomości redakcji.

Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 
podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego to-
nu, tak też należy przedstawić się, pisząc czy też telefo-
nując do nas. Informujemy w związku z tym, że anonimami 
zajmować się nie będziemy.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych 
odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szpera-
nia w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości, i które 

w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie 
Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zda-
rzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, 
bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją 
maksymalnie zgodnie ze stanem faktycznym wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i przekazania ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym SSM.

Szanowni Państwo
Co jakiś czas w redakcyjnej poczcie pojawiają się inter-

wencje wymagające zwrotnego kontaktu z przekazującą 
problem osobą. Prosimy więc o podawanie swojego nu-
meru telefonu, gdyż np. w przypadku elektronicznej pocz-
ty nigdy do końca nie wiadomo, czy informacja od redak-
cji do nadawcy dotarła. Możliwość bezpośredniego kontak-
tu zapewni dookreślenie poruszonej sprawy bądź wyjaśnie-
nie jakichś drobnych szczegółów i tym samym zminimalizu-
je pojawienie się ewentualnych nieścisłości i wynikających 
z nich dalszych nieporozumień. Zrozumiałym jest, że poda-
ny telefon pozostaje w wyłącznej dyspozycji redakcji.

Redakcja
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7 sierpnia o 1100 – kolejny turniej

I ty możesz zagrać w boule

Gra, zabawa w boule (inna nazwa pe-
tanque) może być ciekawą formą uroz-
maicenia wolnego czasu dla 
mieszkańców spędzających 
swoje urlopy, albo wakacje 
w mieście. Boisko obok Ryn-
ku Bytkowskiego otwarte dla 
wszystkich. Boule (kulki), czy-
li sprzęt, jaki jest nam potrzeb-
ny, aby móc zagrać, można 
wypożyczyć w kawiarni „Mer-
cado Cafe” zostawiając dowód 
osobisty lub legitymację. Na-
tomiast raz w miesiącu odby-
wają się turnieje boule (ter-
minarz opublikowaliśmy w po-
przednim numerze). Podczas 
lipcowego turnieju do rywaliza-
cji przystąpiły osoby w różnym 
wieku – najmłodszy uczestnik, 9-let-
ni Paweł Iwan, tak skomentował swój 
udział: To był mój trzeci występ. Szybko 
przyszło mi poznanie zasad gry, to na-
prawdę nic trudnego! Teraz zachęcam 
swoich kolegów, żeby też wzięli w tym 
udział. Mimo, że tym razem odpadłem 
w pierwszej rundzie, to nie poddam się 
i przyjdę następnym razem. Wśród ry-
walizujących byli i tacy, którzy po raz 
pierwszy próbowali swoich sił:

- Dostałem zaproszenie od rodziców 
mojej dziewczyny, nie mogłem prze-
cież odmówić – żartował Paweł Wo-
jaczek – Boule to bardzo fajna i zara-
zem przyjemna forma spędzenia wol-
nego czasu – dodał po chwili. 

- Ja również jestem tu pierwszy 
raz. Nie miałam kłopotów z pozna-
niem zasad tej zabawy. Szybko odpa-
dłam, ale to tylko gra. Przyjdę tu jesz-
cze – zapewnia 10-letnia Karolina Li-
mańczyk.

Ewa Dinges wystartowała w zawo-
dach drugi raz i już dostrzega postęp:

- Poprzedni turniej zakończyłam na 
pierwszej rundzie. Dzisiaj poszło mi 

dużo lepiej i znalazłam się w półfinale. 
Taki wynik jest dla mnie motywacją do 
dalszych treningów – powiedziała z za-
dowoleniem półfinalistka turnieju. Do 
rywalizacji stanął również Jan Dudek.

- Wziąłem udział w zawodach, aby 
zachęcić innych. Może niektórym bra-

kuje odwagi? Boule, to rywalizacja 
połączona z zabawą. To także dobra 
gimnastyka dla naszych kręgosłupów 
– skomentował swoje uczestnictwo 
przewodniczący RO „Chemik”.

W najważniejszym meczu turnieju 
spotkali się Paweł Gera oraz Jerzy 

Dinges. Jak na finał przysta-
ło nie brakowało zwrotów ak-
cji, a przy tym towarzyszą-
cych im emocji. Przez dłu-
gi czas gry prowadził Jerzy 
Dinges, ale po długim pości-
gu Paweł Gera w końcu odro-
bił straty, by ostatecznie zwy-
ciężyć 13:7.

- Nigdy wcześniej nie wy-
grałem, to moje pierwsze 
zwycięstwo. Gram tu właści-
wie od początku, kiedy po-
wstało boisko. Gra w boule, to 
miła forma spędzenia czasu, 
przy której nie brakuje odro-
biny adrenaliny – powiedział 

tryumfator lipcowego turnieju.
Podczas gry, im dłużej toczyła się ry-

walizacja, tym więcej przybywało za-
interesowanych tym, co dzieje się na 
boisku. Być może w kolejnych zawo-
dach, ci obserwatorzy zdecydują się 
wystartować? Zapraszamy.

Kolejny otwarty turniej
odbędzie się 7 sierpnia, w sobotę.

Początek 1100

Rafał Grzywocz pes

Paweł Gera odbiera statuetkę  
za zwycięstwo w turnieju.

W pierwszej połowie lipca, przy Rynku Bykowskim odbył się kolejny już 
turniej w boule pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa. 

Nagrodę główną, statuetkę ufundował przez Andrzeja Gościniaka, Prze-
wodniczącego Rady Miasta, zdobył Paweł Gera z osiedla „Węzłowiec. Całą 
imprezę poprowadził Jerzy Dinges.

Mierzenie odległości  
i za chwilę wszystko będzie wiadome.

DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH Z OSIEDLI SSM:

WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima  
ŚRODY: „Młodych”

CZWARTKI: „Bańgów”, „Centrum”, „Michałkowice”
Uprasza się mieszkańców o dostosowanie się do terminów wywozu i wysta-

wianie zbędnych rzeczy na krótko przed podanym dniem tak, aby okolice śmiet-
ników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.



MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/201012

Na półkoloniach nie ma czasu na nudę

B a w i o n o  s i ę  w  S k a n s e n i e
Pierwszy miesiąc na półkoloniach w DK „Chemik” minął bardzo intensywnie. Jako, że pogoda w lipcu przeważ-

nie była ciepła i słoneczna… oprócz oczywiście ostatnich kilku dni, to dzieci i młodzież uczestniczyły w wielu 
zajęciach na świeżym powietrzu. Nie zabrakło też wycieczek autokarowych, wypadów na basen, do kina, skanse-
nu albo na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie. 

- W pierwszym tygodniu półkolonii 
mieliśmy 60 dzieci, później ich licz-
ba nie spadała poniżej pięćdziesię-
ciu. Tak jest i teraz. Staramy się re-

alizować wcześniej ustalony program, 
przy dobrej współpracy wychowaw-
ców i sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych. Dzieciom bardzo podoba-
ją się wycieczki, jakie organizujemy. 
Byliśmy dotychczas w Brennej, gdzie 
bawiliśmy się na kąpielisku, wśród 
skałek jurajskich w Morsku, w pała-
cu w Koszęcinie – siedzibie Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz w par-
ku w Świerklańcu. Z wypraw 
pod Dom Kultury wracamy 
zazwyczaj około 17.00, gdzie 
na najmłodszych czekają już 
ich rodzice – mówi Zbigniew 
Krupski – Oprócz autoka-
rowych eskapad, korzystamy 
z osiedlowych boisk i placów 
zabaw, na których dzieci wraz 
z wychowawcami uczestni-
czą we wspólnych zabawach. 
Często też odwiedzamy ką-
pielisko w „Pszczelniku” i kry-
ty basen w ZSS nr 1 – dodaje 
kierownik DK „Chemik”.

Co z tych atrakcji najbardziej podo-
bało bądź podoba się dzieciom?

- Wycieczki. Zdecydowanie wycieczki. 
Najlepsza była do Brennej. Podoba mi 
się też na krytym basenie. Jak nie wy-
jeżdżamy gdzieś dalej, to z kolegami na 
boisku grywamy w „nogę”, dziewczyny 
zaś rywalizują między sobą w siatków-
kę – mówi 13-letni Paweł. 

- Ja wolę piłkę nożną, ale tę przy sto-
le. Oprócz piłkarzyków uwielbiam spę-
dzać czas w świetlicy i grać w ping-

-ponga – zapewnia 11-letni Dominik 
z Węzłowca.

- Jestem na półkoloniach dopiero kil-
ka dni i wszystko mi się tu podoba. 

Wczoraj byliśmy w skansenie, dziś je-
steśmy na Mistrzostwach Europy na 
„Siemionie”. Oglądamy mecze hoke-
ja na trawie i dopingujemy wszystkie 
grające reprezentacje – powiedział 
11-letni Patryk z osiedla „Młodych”.

- Na półkoloniach w DK „Chemik” je-
stem już piąty raz i zawsze podoba mi 
się tak samo. Fajnie, że można pozna-
wać nowych ludzi. Chyba jutro jedzie-

my do Krakowa – już się cieszę, bo 
wycieczki tu są super – mówi Karoli-
na Fraszka z osiedla „Chemik”.

- Właśnie jesteśmy na meczach Mło-
dzieżowych Mistrzostw Europy w ho-
keju na trawie. Kibicuję Anglii! Wcze-
śniej mieliśmy okazję być na treningu 
Hiszpanów i Niemców – zbieraliśmy 
autografy i pozowaliśmy do wspólnych 
zdjęć z zawodnikami – mówi zado-
wolona 14-letnia Marta Kowalczyk 
z osiedla im. Juliana Tuwima.

- Jesteśmy po raz pierwszy na pół-
koloniach. Bardzo tutaj fajnie. Najlep-
szy jest basen i mistrzostwa. Gorąco 
kibicujemy Hiszpanii – podsumowu-

je rodzeństwo Karolina i Olek z osie-
dla „Chemik”.

Najdłużej na półkolonie organizowa-
ne przez Dom Kultury „Chemik” przy-
chodzi Jacek Wolnarek. Teraz to jego 
11 rok. Mimo, że ma już 18 lat, to chęt-
nie tutaj wraca, pomaga w organizacji 
programu. Niedawno też dzieci mia-
nowały go oficjalnie Rzecznikiem Pra-
sowym półkolonii. Jak sam mówi, czu-

je wielki sentyment do tego 
miejsca – To kawałek mojego 
dzieciństwa – dodaje.

Jak co roku, uczestnicy 
półkolonii organizowanych 
przez DK „Chemik” mie-
li przyjemność współgo-
spodarzyć zabawami „La-
ta w Skansenie”. Od lat bo-
wiem DK „Chemik” zapew-
nia gros atrakcji na jeden 
dzień. Tym razem impre-
za odbyła się pod hasłem: 
„Drzewa w kulturze ludo-
wej”, a uczestniczyły w niej 

nie tylko dzieci z „Chemika”, ale 
również z innych ośrodków kultu-
ralnych naszego województwa. 

26 lipca dla dzieci uczestniczących 
w półkoloniach był dniem wyjątkowo bo-
gatym w atrakcje. W Górnośląskim Par-
ku Etnograficznym przygotowano sze-
reg gier, zabaw, w tym „quiz skansenow-
ski”, dzięki któremu dzieci mogły zwie-
dzić skansen, ale tak edukacyjnie, z gło-
wą, rozwiązując zagadki oraz odpowia-
dając na pytania zawarte w konkursie.

Kibicujemy hokeistom. Wygrać z czasem.

 Tańcz, tańcz, tańcz.
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Quiz
Czego konkretnie dotyczyły i jak ra-

dzili sobie z nimi półkoloniści?
- Z quizu zapamiętałam szczególnie 

nazwisko patrona kościoła drewnia-
nego ze skansenu – Józefa Robotni-

ka oraz nazwę drzewa iglastego, znaj-
dującego się przy chałupie z Istebnej 
– zapewnia Weronika Malor-
dy z „Węzłowca” – Fajny qu-
iz, jak i super impreza. Pogra-
łam w twistera, a jak zobaczy-
łam stoisko z kolczykami, od 
razu musiałam coś sobie ku-
pić – dodaje wyraźnie zado-
wolona. 

- Nawet trudny był ten qu-
iz. Sporo trzeba było nabie-
gać się, aby na wszystkie py-
tania odpowiedzieć. Można 
było jeszcze wygrać nagro-
dę, niestety wśród rówieśni-
ków, którzy odpowiedzieli do-
brze, mnie nie rozlosowano. 
Nie przejmuję się. Ważne, że miło 
spędzam dzień – mówi Adaś, półkolo-
nista z Dąbrowy Górniczej. 

- Chodziliśmy sobie po skansenie, 
rozwiązywaliśmy zadania. Troszecz-
kę pogubiłem się w tym quizie, ale za 
to w innych grach szło mi lepiej. Fajnie 
tutaj jest, mamy dużo znajomych i dla-
tego wcale się nie nudzimy – mówią: 
10-letni Marcel z os. J. Tuwima i 11-
-letni Dominik z Michałkowic.

Oprócz „quizu skansenowskiego” 
wielkie oblężenie przeżywała

„Zagadkowa Chałupa”,
gdzie najmłodsi mogli sprawdzić 

swoje umiejętności logicznego myśle-
nia potrzebnego przy rozwiązywaniu 
zagadek i układanek. Dzieci z „Che-
mika” miały też okazję poznać wła-
ściwie zapomniane już gry podwórko-
we i zabawy pasterskie, w jakie bawi-
li się ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat te-
mu. Pokazy iluzjonistyczne w wykona-
niu KONRADA nierzadko kończyły się 
pytaniem: Ale jak…?

Miejscem, wokół którego skupiała 
się zabawa, była scena, z której Bog-
dan Wantuła „dyrygował” całą impre-
zą, ale nie tylko on. Konkursy piosenki, 
tańca, wspólne gry i igraszki przy mu-
zyce – to wszystko się tam działo i to 

wszystko miło będą wspominać nasi 
półkoloniści i ich rówieśnicy z innych 

ośrodków kulturalnych województwa – 
z Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Ka-
towic i Zabrza. Sporą część tych atrak-
cji przygotował DK „Chemik”

Czy przypadły do gustu?
- Bardzo fajne zabawy, nagrody. Su-

per strzelało się z łuku albo szuka-
ło lisa z zawiązaną na oczach opaską 
i anteną w ręku – powiedział 11-letni 
Michał Nawrot z Chorzowskiego Do-
mu Kultury.

- Ja zaś zapamiętam strzelanie 
z wiatrówki i skakanie nad liną. Wy-
grałem mnóstwo cukierków, lizaków 
i pójdę jeszcze odebrać jedną nagro-
dę, nie wiem jeszcze jaką – zastana-
wia się Bartek Kubik.

- Spodobała mi się gra polegająca 
na rzucaniu w kij z różnych odległości. 
Świetna była też zabawa z taczką. Wy-
grałem słodkości, ale na oku miałem in-
ną nagrodę – powiedział 11-letni Adrian, 
mieszkający niedaleko KS „Siemion”.

- Wywalczyłem III miejsce w kate-
gorii chłopców w zawodach strzelec-

kich z broni pneumatycznej. Pięknie! 
A w hokeja wygrałem cukierki. Ogól-
nie fajna atmosfera tutaj panuje, po-
znałem sporo nowych koleżanek i ko-
legów – mówi Paweł Gwóźdź z Mi-
chałkowic.

- Zdobyłem nagrodę za strzelanie – 
orzechową czekoladę. Chociaż zdecy-

dowanie wolę gorzką – sta-
nowczo mówi 10-letni Artur, 
który do Skansenu przyszedł 
z babcią.

- Jestem pierwszy raz 
w skansenie. Pod sceną jest 
super, fajne piosenki, potań-
czyło się. Szkoda, że tak krót-
ko tutaj będę – powiedział 12-
-letni Mateusz, półkolonista 
z Dąbrowy Górniczej.

Na koniec imprezy nasi pół-
koloniści z DK „Chemik” otrzy-
mali od kierownictwa skan-
senu

wieeelkiego misia
w nagrodę za zaangażowanie, do-

brą zabawę oraz za to też, że najwię-
cej dzieci do Górnośląskiego Parku 
Etnograficznego przychodzi właśnie 
z Siemianowic Śląskich.

W zorganizowanie tej ciekawej 
i przyjaznej imprezy współuczestni-
czyli współpracujące z DK „Chemik”: 
Miejskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, Zarząd Miejski Li-
gi Obrony Kraju, członkowie Ogni-
ska TKKF „Bartek”: Tadeusz Gau-
dyn, Kazimierz i Piotr Krupińscy 
oraz Urząd Miasta w Siemianowi-
cach Śląskich. 

Przed nami jeszcze trzy tygodnie 
wypełnione bogatym, urozmaiconym 
programem. Na pewno żadne dziecko 
zapisane na turnus do „Chemika”, nie 
będzie mogło mówić o nudzie. Zaś dla 
rodziców nie mniej istotnym będzie, że 
ich pociecha spędza czas pod opieką, 
a więc bezpiecznie i na dodatek sporo 
przy okazji się dowiadując.

Rafał Grzywocz

Rzut kijem do...  Konrad pobudził wyobraźnię.

 Szukamy lisa nasłuchując.
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Jest plac budowy, będzie boisko
W sierpniu ubiegłego roku oddano do użytku mieszkańców boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę na osiedlu 

„Chemik” przy ul. Walerego Wróblewskiego 47. W tegorocznym planie remontów przewidziano kolejny, wielo-
funkcyjny obiekt sportowy. Dzieci i młodzież z Osiedla Juliana Tuwima, i nie tylko, już mogą zacierać ręce. Uroczy-
ste otwarcie nowego boiska, o ile nic nie stanie na przeszkodzie, przewidziano na 10 sierpnia, w samo południe.

Powstające boisko wielo-
funkcyjne przy ul. Wojcie-
cha Korfantego przezna-
czone będzie do uprawia-

nia kilku dyscyplin sporto-
wych takich, jak: piłka noż-
na, minipiłka nożna, siat-
kówka, koszykówka oraz 

tenis. Zapytać ktoś może: 
Ale jak to wszystko ze sobą 
pogodzić? Otóż, będzie ja-
sno określone, w które dni, 
jaka dyscyplina sportu bę-
dzie uprawiana. Tuż obok 
boiska stanie budynek, peł-
niący funkcję swoistego 
magazynu, gdzie przecho-
wywane będą między inny-
mi: bramki, kosze oraz siat-
ki. Nad wszystkim czuwać 
będzie gospodarz terenu. 
W uzupełnieniu dodać nale-
ży, iż nie przewidziano wy-
pożyczalni sprzętu (piłek).

Sam obiekt zaprojektowa-
no w formie ogrodzonego, 
utwardzonego placu o na-
wierzchni z gumowej kost-

ki brukowej (powierzchnia 
zagospodarowanego ob-
szaru – 1.120 m2). Będzie 
on całą dobę monitorowa-

ny, w trosce o bezpieczeń-
stwo osób na nim przeby-
wających oraz samego bo-
iska i bezpośredniego oto-

czenia. Na noc będzie za-
mykany.

Jak informację o po-
wstającym obiekcie w re-
jonie budynków przy 
ul. W. Korfantego 10-14 

przyjmują mieszkańcy?
- Nowe boisko na pew-

no jest czymś pozytywnym. 
Zdarzają się wśród młodzie-

ży przypadki, że nie ma co 
robić, to z nudów demolu-
je się przypadkowo napo-
tkane przeszkody. Może te-

raz młodzi ludzie będą mieli 
okazję lepiej zagospodaro-
wać czas? – zastanawia się 
Stefan Hulin z osiedla.

- Bardzo lubię grać w piłkę 
nożną. Jestem teraz u babci 

na wakacjach. Jak powsta-
nie boisko, to na pewno tam 
pójdziemy – mówi Danie-
lek Lis. Wcześniej chłopcy 

grywali na trawie przed blo-
kiem albo na starym boisku 
przy ul. W. Korfantego – do-
daje babcia chłopca.

- Mam nadzieję, że boisko 
oznacza mniejszy hałas ba-
wiących się tutaj dzieci, któ-
re nie mając gdzie się ba-
wić, odbijały piłkę o blok lub 
nad pobliskim trzepakiem. 
Mieszkam na parterze – to 
wszystko słychać - powie-
dział Rudolf Lupa z ul. W. 
Korfantego 10. To dobra in-
westycja – dodał po chwili.

- Niech się to już wszyst-
ko skończy! – zasygnalizo-
wała sąsiadka przechodzą-
ca akurat obok, mająca za-
pewne na myśli hałas do-
biegający z placu budowy.

Spokojnie. Do 10 sierpnia 
już bardzo niedługo.

Rafał Grzywocz

O t w a r c i e  b o i s k a
1 0  s i e r p n i a  b r . ,  w t o r e k ,  1 2 0 0 

Z a p r a s z a m y ! ! !
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Świeci tylko jedna lampa
Oświetlenie na placu 

Skrzeka i Wójcika
Witam

Od paru lat oświetlenie pomnika 
przy placu Skrzeka i Wójcika jest nie-
sprawne. Z 8 lamp działa już tylko jed-
na. Czy jest szansa na poprawę tej sy-
tuacji?

Pozdrawiam, Mieszkaniec
ZARZĄD SSM: Plac, na którym 

usytuowany jest Pomnik, nie jest 
własnością SSM. Tym samym Spół-
dzielnia nie zajmuje się instalacją 
istniejącego tam oświetlenia, gdyż 
leży to w gestii Urzędu Miasta. 

Administracja osiedla występo-
wała już do tej instytucji i powtórzy 
wystąpienie w tej kwestii. Zachęca-
my do indywidualnego skierowania 
stosownego pisma, e-maila do UM, 
co na pewno wzmocni i wesprze 
wniosek ADM os. „Młodych”.

O cieple uwag kilka
W moim ostatnim liście do redakcji, 

proponując forum dyskusyjnie na stro-
nie internetowej SSM, nie było mo-
ją intencją dzielenie lokatorów na róż-
ne opcje, lecz wręcz przeciwnie – wy-
jaśnienie i dyskusję na tematy nur-
tujące członków spółdzielni. Zresz-
tą różnice zdań i tak istnieją, cho-
ciażby, powołam się na Waszą odpo-
wiedź sprzed kilku miesięcy, o zakoń-
czeniu sezonu grzewczego i forum te-
go nie zmieni. Dlatego argument o po-
dziale między lokatorami jest dla mnie 
mało przekonujący. Wasze odpowie-
dzi na konkretne pytania są czasami 
lakoniczne, a niektóre pytania zosta-
ją w ogóle bez odpowiedzi i ten pro-
blem forum pomogłoby rozwiązać. Fa-
chowcy z SSM mogliby udzielić rze-
telnych i wyczerpujących odpowiedzi 
na konkretne pytania i sugestie z da-
nej dziedziny. Nikt nie ma monopolu 
na najlepsze pomysły i myślę, że lo-
katorzy, którzy reprezentują przecież 
różne środowiska i zawody mogliby 
w tym momencie dużo pomóc. Przy-
kładowo wracając do złożonego pro-
blemu ogrzewania, to o bardzo wy-
sokich kosztach decyduje wiele róż-
nych czynników. Współczynniki kory-
gujące koszty ogrzewania mieszkań 
parterowych i rogowych to nie wszyst-
ko. Można przecież np. ocieplić stro-
py piwnic, bardziej twardo negocjo-
wać ceny ogrzewania, o czym wspo-

mina Pan G. B. (serdecznie pozdra-
wiam), czy też przystosować instala-
cję ciepłowniczą tak, aby można było 
korzystać z innych, tańszych dostaw-
ców. Doceniam działania SSM w tym 

temacie (np. kosztowna i szeroko za-
krojona akcja ocieplania budynków), 
ale może da się zrobić więcej? W sy-
tuacji, kiedy koszty ogrzewania do-
chodzą w niektórych przypadkach na-
wet do 50% ogólnych kosztów utrzy-
mania mieszkania, problem jest na ty-
le poważny, że warto mu poświęcić 
więcej uwagi, na co liczę.

Krystian Kurek
PS Zezwalam na udostępnienie mo-

jego e-maila zainteresowanym oso-
bom.

ZARZĄD SSM: Podzielamy po-
gląd, że założenie forum o roz-
poczęciu lub zakończeniu sezo-
nu grzewczego niczego nie zmie-
ni w tej kwestii i dlatego mogłoby 
doprowadzić do podziału. Uważa-
my, że przy tego typu trudnych de-
cyzjach należy kierować się logi-
ką w poszukiwaniu złotego środ-
ka w celu zmniejszenia do minimum 
ilości osób niezadowolonych z ta-
kich decyzji.

Zgadzamy się z Pana uwagą, że 
udzielane przez nas odpowiedzi by-
wają czasami lakoniczne, gdyż sta-
wiane pytania często są zbyt ogól-
ne i udzielenie wyczerpującej mery-
torycznie odpowiedzi jest niemożli-
we. Wszystkich tych, których odpowie-
dzi udzielone na łamach „MS” nie za-
dowalają, zapraszamy na dyżur człon-
ków Zarządu. Można wtedy w bezpo-
średniej rozmowie szczegółowo wy-
łuszczyć sprawę, dookreślić przedmiot 
interwencji i uzyskać wyczerpującą od-
powiedź. 

Zapewniamy Pana, jak i wszyst-
kich Czytelników, że staramy się 
przynajmniej skrótowo odpowie-
dzieć na postawione pytanie. Oczy-
wiście, może się zdarzyć, że jakiś wą-
tek, szczególnie, gdy jest ich więcej, 
umknie, za co przepraszamy. W ta-
kiej sytuacji można również powtórnie 
zwrócić się do „MS” o ponowne przed-
łożenie problemu, pytania, wzbogaca-
jąc kolejny e-mail, telefoniczne pyta-
nie, list tradycyjny bardziej szczegóło-

wymi danymi, a wtedy odpowiedź za-
wsze będzie udzielona.

Ma Pan rację, że nikt nie ma mo-
nopolu na lepsze pomysły, rozwią-
zania - my taką świadomość ma-
my i zaznaczamy, że nie mamy ta-
kiego monopolu. Podkreślamy jed-
nak, że prowadzimy wiele działań na 
rzecz obniżenia kosztów ogrzewania. 
Są to m.in.:

- zawory termostatyczne i podziel-
niki kosztów,

- doposażenie przyłączy central-
nego ogrzewania w urządzenia po-
prawiające hydraulikę układu c.o.,

- ocieplenia elewacji,
- docieplanie stropodachów.
Nie bez znaczenia w poprawie – 

czytaj zmniejszeniu energochłonności 
– są działania i mieszkańców i SSM 
związane z wymianą okien, w pierw-
szym przypadku w mieszkaniach, 
a w drugim na klatkach schodowych.

Kolejnym zadaniem rozpoczętym 
przez Spółdzielnię jest montaż za-
worów podpionowych, które we-
dług zapewnień producenta ma-
ją obniżyć koszty o około 6 do 8 %, 
a w perspektywie rozważane jest 
docieplenie stropów piwnic.

Dla informacji podajemy, że z na-
szych analiz wynika, iż doposaże-
nie instalacji centralnego ogrzewania 
w podzielniki kosztów i zawory termo-
statyczne spowodowało obniżenie zu-
życia o ok. 30 %, zaś docieplenie ele-
wacji zmniejszyło koszty o ok. 16 %, 
docieplenie stropodachów to spadek 
o kolejne 6 do 8 %. Podając te dane, 
mamy świadomość, że trudno sobie 
wyobrazić, jaki koszt ponosiliby miesz-
kańcy, gdyby nie te działania.

Od kilku lat Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa czyni stara-
nia o zmianę dostawcy ciepła, któ-
rym obecnie dla dzielnicy Michałko-
wice jest Ciepłownia Siemianowice. 
Ze względu na swój charakter i spo-
sób produkcji ciepła nie będzie ona 
tańsza niż Elektrociepłownia Cho-
rzów czy EC Katowice w Dąbrów-
ce. Działania te wymagają jednak 
współpracy z Urzędem Miasta i ty-
mi ewentualnymi dostawcami. Sa-
ma Spółdzielnia nie jest w stanie te-
go problemu rozwiązać. Jednocze-
śnie zdecydowanie w tym miejscu 
podkreślamy, że nadal najtańszym 
źródłem ciepła jest ciepło produko-
wane w potężnych zakładach, czy-

ciąg dalszy ze str. 10
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li tzw. ciepło zdalaczynne. Żadne 
obecne alternatywne źródło nie ob-
niży kosztów uzyskania ciepła.

Od redakcji: Pana adres udostęp-
nimy zainteresowanym, gdy zwrócą 
się do redakcji zgodnie z przyjętymi 
w „MS” zasadami, tj. nieanonimowo.

Zlikwidować zsypy
Witam. Ponawiam pytanie wysłane 

2 miesiące temu na adres mailowy re-
dakcji. Proszę o odpowiedź na łamach 
gazetki tak, aby każdy mieszkaniec 
poznał stosowną odpowiedź.

Witam
Dzisiaj zauważyłem na drzwiach 

zsypu na moim półpiętrze informację 
od Administracji nakazującą otwarcie 
i pozostawienie dostępu do ww. zsypu. 
Moje pytanie jest następujące – Komu 
mam zapewnić otwarty dostęp do zsy-
pu??? Bezdomnym menelom, którzy 
jako pierwsi urządzą sobie tam miesz-
kanie jak bywało to wcześniej???? Kto 
będzie po nich sprzątał? Administra-
cja? Dlaczego każdy lokator z danego 
piętra nie może otwierać zsypu, kiedy 
idzie wyrzucić śmieci, a potem go za-
mknąć?

Jako mieszkaniec al. Młodych pro-
testuję przeciwko likwida-
cji kontenerów na śmieci 
umieszczonych przed klatką 
wejściową do budynku. Uwa-
żam, że powrót do wyrzuca-
nia śmieci przez zsyp, a tym 
samym otwarcie wszystkich 
tzw. klatek zsypowych będzie 
sprzyjało ponownemu poja-
wianiu się bezdomnych. Pa-
rę dni temu wraz z lokatora-
mi z mojego piętra zdecydo-
waliśmy się na zamknięcie 
zsypu, gdyż mieszkanie urzą-
dził sobie w nim bezdomny. 
Nie wspomnę już o unoszącym się na 
całą klatkę smrodzie oraz o hałasach, 
które pojawiały się w późnych godzi-
nach nocnych. Uważam, że wyrzuca-
nie śmieci przez zsyp będzie powo-
dowało jego zapychanie, co było czę-
stym zjawiskiem w latach wcześniej-
szych. Nie wspomnę już o hałasie roz-
noszącym się z kilkakrotnego trzaska-
nia archaiczną metalową obudową 
oraz o problemie szczurów, które na 
pewno zaczną żerować w zbiorczym 

kontenerze głównym. Podobno ten 
kuriozalny pomysł to wymysł sanepi-
du. Gdzie można zapoznać się z ofi-
cjalnym nakazem likwidacji kontene-
rów zewnętrznych oraz koniecznością 
otwarcia zsypów na półpiętrach wysto-

sowanym przez sanepid??? A może 
to pomysł administracji osiedla???

Pozdrawiam Daniel (DESPERADO)
ZARZĄD SSM: Problem funkcjo-

nowania zsypów w budynkach wy-
sokich jest nabrzmiały i bardzo kon-
trowersyjny, gdyż część zamieszka-
łych jest za ich likwidacją, a część 
przeciwnie, ostro protestuje, gdy 
zsypy są zamykane.

Zgodnie z przepisami Prawa bu-
dowlanego zsypy, tj. komory, rury, 
są jedną z instalacji budynku i nie 
można doprowadzić do jej likwi-
dacji bez zgody i to bez wyjątku 
wszystkich zamieszkałych – czy-
taj posiadających tytuły prawne do 
lokalu. Administracja Pana osie-
dla i nie tylko tego osiedla, w każ-
dym przypadku jest za likwidacją 

zsypów, gdyż przytoczone przez 
Pana problemy z ich funkcjono-
waniem są rzeczywiście ogrom-
ne. Jednak mimo tych wymienio-
nych przez Pana mankamentów 
„za” likwidacją muszą być wszy-
scy. By można było wdrożyć wy-
łączenie zsypów z użytku, to mu-
si być ono poprzedzone zorgani-
zowaniem miejsca do składowania 
śmieci i znowu zgodnie z przepisa-
mi Prawa budowlanego miejsce ta-

kie musi być oddalone o minimum 
14 metrów od najbliższego okna 
– przepis nie dotyczy komory zsy-
powej. Te przesłanki spowodowa-
ły, że ADM zlikwidowała wystawia-
nie kontenerów, tym bardziej, że 
notowano skargi i stanowcze pro-
testy osób zamieszkałych na niż-
szych kondygnacjach w bezpo-
średnim sąsiedztwie tych miejsc. 
Od czasu do czasu kontenery są 
wystawiane na zewnątrz, co spo-
wodowane jest czyszczeniem ca-
łego zsypu, jednak pozostawienie 
ich na dłuższy czas doprowadziło-
by do nałożenia kary przez Sane-
pid i nie byłoby możliwości odwo-
łania, bo przepis o odległości jest 
bezwzględny.

Od redakcji: Nikt nie jest doskona-
ły i przyznajemy, że nie wiemy, jak 
to się stało – mimo dokładnego filtro-
wania poczty, że Pana e-mail umknął 
nam wcześniej. Za zwłokę i przeocze-
nie przepraszamy i nadrabiając zale-
głość, publikujemy, mamy nadzieję, że 
obszerne i wyczerpujące wyjaśnienie.

Tak wiele,  
za tak niewiele…

W niedzielne przedpołudnie wraz 
z godziną 11.00 na boisku 
przy Stawie Brysiowym roz-
począł się mecz podwórko-
wy, w którym spotkały się 
dwa pokolenia mieszkańców 
osiedla „Młodych”. Nastolet-
ni chłopcy, w czarnych stro-
jach własnej produkcji, zmie-
rzyli się z przedstawicielami 
ojców, wśród których zagrał 
fundator bramek oraz nagro-
dy dla zwycięzców – właści-
ciel Baru u Kaczora. To dzięki 
Jego wsparciu i pomysłowo-
ści młodych chłopców miesz-

kańcy pobliskich bloków mogli poczuć 
powiew sportowych emocji jak kibice 
stadionowych aren.

Szkoda tylko, że brak było prawdzi-
wej murawy i trybun, na których mo-
gliby zasiąść kibice. Ci młodzi chłop-
cy i Ich ojcowie pokazali, jak przy nie-
wielkim wkładzie finansowym można 
zapewnić wspaniałą zabawę i zago-
spodarować wolny czas. Cały tydzień 
poprzedzający mecz trwały bowiem 

ciąg dalszy ze str. 16

ciąg dalszy na str.20

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
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PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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przygotowania strojów, boiska i opra-
cowywania strategii. 

Mecz ujawnił prawdziwe talenty 
wśród podwórkowej młodzieży, które 
zapewne mogłyby się rozwijać, gdyby 
zapewnić im odpowiednią infrastruktu-
rę. Być może uda się przekonać Radę 
Osiedla, by w miejscu tego betonowe-
go placu powstało boisko z prawdzi-
wego zdarzenia, z murawą bezpiecz-
ną dla dzieci.

Dziękujemy za wspaniałe widowi-
sko!

Rodzice – Kibice
ZARZĄD SSM: Z ogromnym zado-

woleniem przyjmujemy informację 
o zorganizowaniu imprezy na bo-
isku obok Stawu Brysiowego i wy-
rażamy podziękowanie sponsorom 
i organizatorom. Informujemy, że te-
ren ten nie jest we władaniu SSM 
i wykonanie tam boiska z prawdzi-
wego zdarzenia nie leży w naszej 
gestii, lecz UM.

Zapewniamy, że nie trzeba prze-
konywać Rady Osiedla, bo po-
prze ona każde działanie zmierza-
jące do poprawy warunków roz-
grywania np. meczy tzn. tworze-
nia obiektów umożliwiających 
bezpieczne spędzenie czasu wol-
nego dzieci. Uważamy, że wysła-
nie e-maila, skierowanie pisma 

do UM byłoby bardzo wskaza-
ne, tym bardziej, gdy wniosek ta-
ki zostanie podpisany przez więk-
szą liczbę osób. Znając podejście 
prezydenta miasta, Jacka Guze-

go, do kwestii sportu, sądzimy, 
że taki e-mail, wniosek nie pozo-
stanie bez echa.

Pociąg przy Przyjaźni 22
Rozszyfrowano nazwiska
Na adres redakcji wpłynął e-ma-

il z danymi identyfikującymi pseudoni-
my i imiona zapisane na ściance po-
ciągu na placu zabaw przy ulicy Przy-
jaźni 22. Nasza rozmówczyni doda-
je przy tym, że dziewczynki te (dziew-
czyny) często zakłócają spokój, np. 
specjalnie głośno gwiżdżąc, śmiejąc 
się na złość innym mieszkańcom. No 
cóż, dziewczyny, stałyście się zna-
ne i Zarząd SSM w celu wyjaśnienia 
przekaże Wasze dane odpowiednim 
służbom. Tym samym możecie spo-
dziewać się wizyty gościa w mundu-
rze. Zarząd SSM apeluje jednocze-
śnie o przysyłanie takich informacji, bo 
zatrzymywanie ich dla siebie to swo-
isty grzech zaniechania w zwalcza-

niu plagi dewastacji, plagi pożerają-
cej ogromne środki na naprawy. Sze-
rzej czytaj też w materiale o dewasta-
cjach.

Dlaczego 
tak mało życzliwości

Pani Jadwiga R., zamieszkała na 
osiedlu „Chemik” (dane do wiadomo-
ści redakcji), po przeczytaniu artyku-
łu na temat przejazdu autobusu ulicą 
Grunwaldzką w Siemianowicach Śl. 
dziwi się tym ludziom, którym prze-
szkadza przejeżdżający tam autobus. 
Sama mieszka przy bardzo ruchliwej 
ulicy. Bywa często na ul. Grunwaldz-
kiej, ma tam znajomych i nie stwierdzi-
ła, również znajomi, żeby auta jeździ-
ły tam szybko, a poza tym ludzie ma-
ją dużo bliżej przystanek autobusowy, 
a przecież dojeżdżają do pracy, szkół 
i szkoły integracyjnej.

Pyta więc: dlaczego człowiek dla 
człowieka jest tak mało życzliwy i wi-
dzi tylko koniec swojego nosa.

Mieszkamy przecież na osiedlach 
i nie możemy zachowywać się tak, 
jakby nasze mieszkanie było odizolo-
wane od reszty miasta, świata.

Od redakcji: Pani filozoficzne py-
tanie pozostawiamy do rozważenia 
wszystkim Czytelnikom, a spostrze-
żenia i uwagi przyjmujemy jako głos 
w dyskusji.

ciąg dalszy ze str. 18
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Lipiec był wyjątkowo upalny. Żar lał 
się z nieba niczym w Afryce. Na ta-
kie gorące dni, a mamy nadzieję, że 
w sierpniu jeszcze będą, polecamy 
wszystkim nieco zapomniane chłodni-
ki, zupy owocowe i wspaniale zaspaka-
jający pragnienie kwas chlebowy.

Chłodnik z botwinką i mięsem
Kości (najlepiej cielęce mogą być woło-

we), spory pęczek włoszczyzny, 25 dag 
botwinki, 1/2 l wody, 1/4 l śmietany, 2 jaj-
ka, cukier, 2 łyżki mąki, 1/4 l kwasu bura-

kowego, 1 zielony ogórek, 20 dag pieczo-
nego mięsa (może być drób), 8 raków (je-
żeli są), 1-2 ząbki czosnku, łyżka posie-
kanego koperku, sól i cukier. Umyte kości 
zalać zimną wodą, gotować, dodając pod 
koniec sól i opłukaną włoszczyznę. Ugo-
tować. Umytą botwinkę pokrajać drobno 
i ugotować pod przykryciem w niewiel-
kiej ilości, zakwaszonej octem lub kwa-
skiem cytrynowym, wody. Osobno ugo-
tować jajka i raki. Jajka pokrajać w ta-
larki lub kostkę. Ogórek obrać ze skórki, 
pokrajać w cieniutkie plasterki. Upieczo-
ne mięso i raki pokrajać w kostkę. Wy-
war przecedzić, połączyć z botwinką. Za-
gotować. Dodać kwas burakowy i dopro-
wadzić do wrzenia – ale nie gotować. Za-
ciągnąć śmietaną, przyprawić czosnkiem 
roztartym z solą i cukrem. Dodatki - jajka, 
mięso, ogórek – włożyć do wazy albo mi-
seczek, dodać ostudzoną botwinkę. Po-
sypać posiekanym koperkiem. Wstawić 
do lodówki lub zimnej piwnicy.

Zupa wieloowocowa
50 dag owoców (jabłka, gruszki, śliwki 

lub czarne jagody, czereśnie, rabarbar), 
1 l wody, cynamon lub skórka z cytryny, 
cukier waniliowy, dwie płaskie łyżecz-
ki mąki ziemniaczanej lub dwie czuba-
te łyżeczki grysiku, 4 łyżki cukru. Owo-
ce rozgotować z dodatkiem cynamonu 
lub skórki cytrynowej (można przetrzeć 
przez sito). Zagęścić mąką ziemniacza-
ną, dodać cukier i cukier waniliowy. Po-
dawać na zimno lub ciepło z grzanka-
mi, kluseczkami, herbatnikami.

Kwas chlebowy
25 dag żytniego razowego chleba,  

1/2 dag drożdży, 1 cytryna lub kwasek cy-
trynowy, 20-25 dag cukru, 4 l wody. Chleb 
wysuszyć, zalać wrzącą wodą, zostawić 
na kilka godzin. Gdy płyn przestygnie, 
przecedzić, dodać cukier, rozpuszczone 
w cukrze drożdże, sok z cytryny lub kwa-
sek cytrynowy. Zostawić na 24 godziny. 
Zlać do butelek, dobrze zakorkować i wy-
nieść na 3 dni w chłodne miejsce.

Pan Baran, jak nikt 
z ludzi urodzonych 
pod różnymi znaka-
mi, jest nieczuły na 

wpływy pogody. Większość Baranów 
odnosi się do tego problemu bardzo 
krytycznie, uważa go za „wydumany”. 
Może wynika to stąd, że cieszy się 
bardzo dobrym zdrowiem.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Byka 
nie jesteś przesad-
nie uczulony na po-

godę. Zdarza się jednak, że gdy jest 
plucha, czujesz się trochę gorzej. Je-
śli jednak Twoje sprawy układają się 
pomyślnie, nawet gdy jest zła pogoda, 
masz dobry humor.

Wśród Bliźniaków 
rodzi się wielu me-
teopatów, którzy gdy 
tylko zacznie padać 

deszcz, a już, gdy zła pogoda się prze-
dłuża, mają fatalny nastrój psychiczny. 
Próbują sobie z tym radzić na różne 
sposoby, czasem nawet sięgając po 
kieliszek alkoholu. Efekt bywa różny.

Rak należy do tych 
znaków Zodiaku, 
gdzie ludzie często 
bywają meteopata-

mi. Pogoda ma na ich nastrój, a nawet 
stan psychiczny, duży wpływ. Co gor-
sze, bardzo łatwo ulegają sugestii, gdy 
więc tylko przeczytają niekorzystną 
prognozę, od razu czują się gorzej.

Pan Lew nie ule-
ga wpływom pogody, 
a prognozy na ten te-
mat traktuje z przy-

mrużeniem oka. Gdy znajduje się 
wśród lubianych ludzi, którzy chętnie 
słuchają tego, co ma (a zawsze ma 
wiele) do powiedzenia jest w dobrym 
nastroju, choćby padało.

Ludzie urodzeni 
pod Panną są zbyt 
zajęci codziennymi 
obowiązkami, które 

jak sądzą od razu muszą załatwić, 
aby przejmować się prognozami po-
gody. Zdarza się jednak i tak, że ule-
gają złym nastrojom, tłumacząc to 
przepracowaniem. 

Wagi bywają prze-
wrotne. Wtedy, kiedy 
inni z powodu brzyd-
kiej pogody czują 

się źle, one przeciwnie, mają bardzo 
dobry nastrój. I odwrotnie, gnębi ich 
złe samopoczucie, gdy świeci słońce 
i jest ładna pogoda.

Skorpiony rzadko 
ulegają wpływom kli-
matycznym – szcze-
rze mówiąc nie mają 

na to czasu. Wiecznie zajęci, rozwią-
zujący różne problemy, są dalecy od 
ulegania zmianom pogody. Złe samo-
poczucie zazwyczaj szybko im mija.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem ce-
chuje Cię optymizm, 
radość życia, zado-

wolenie z wszystkiego, co przynosi 
dzień dzisiejszy. Przy takim charakte-
rze nie ma miejsca na uleganie wpły-
wom atmosferycznym.

Koziorożce są za-
zwyczaj podatne 
na wpływy pogody, 
a już na pewno będą 

się źle czuć, jeśli usłyszą niekorzystną 
prognozę w radio, czy telewizji. Ponie-
waż łatwo ulegają wpływom innych lu-
dzi i w tym przypadku jest podobnie.

Ryby interesują się 
prognozami pogody, 
słuchają ich w tele-
wizji, czytają w gaze-

tach. Lubią, to co im podano, skon-
frontować z własnym nastrojem. Jeśli 
się zgadza mówią, że „coś w tym jest”, 
jeśli nie, przyznają, że to „lipa”.

Jeśli masz słońce 
w znaku Wodnika je-
steś umiarkowanie 
podatny na złe pro-

gnozy. Nie przejmujesz się nimi zbyt-
nio i wychodzi Ci to na dobre. Czasem 
tylko, gdy pada deszcz, a jest sam, 
popada w zły nastrój. 

Czy jesteś 
meteopatą?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2010
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Dokuczliwy owad; 

8. Ostre zakręty; 9. Z fontanną w Cen-
trum Siemianowic Śląskich; 10. Go-
dło mieszczan; 11. Osiedle, na któ-
rym SSM rozpoczęła budowę wielo-
rodzinnych budynków 2-piętrowych; 
12. Wielki szwindel; 13. Gwiazdozbiór 
z psem; 14. Pożywienie; 16. Konopie 
manilskie; 19. Obiekt SSM przy uli-
cy Westerplatte 20, na którego te-
renie są do wynajęcia pomieszcze-
nia magazynowo-produkcyjne; 20. Ja-
cek, prezydent Siemianowic Śląskich; 
21. Draśnięcie; 22. Jednostka samo-
rządowa z naszego miasta, zwycięz-
ca Finałowej Gali Regionalnej, Ślą-
skiego Etapu Konkursu Lodołamacze 
2010; 23. Przyjemna woń; 28. Tru-
jący gaz bojowy; 31. Śliwa wiśnio-
wa; 32. Kończy się w Willi Fitznera; 
33. Wczesna pora dnia; 34. Bohate-
rów Westerplatte w Siemianowicach 
Śląskich; 35. Grzyb z blaszkami na 
dolnej stronie kapelusza; 36. Na niej 
cena; 37. Po Śląsku: bułka.

PIONOWO: 1. Mebel dla urzędni-
ka; 2. Litera grecka; 3. Milion omów; 
4. Dom Kultury SSM; 5. Kulisy wiedzy 
tajemnej; 6. Dipol na dachu; 7. Oma-
sta do potraw; 14. Urzędnik ściąga-
jący podatki; 15. Masz w nim opar-
cie; 17. Dwużeństwo; 18. Skrzyp-
ce w gwarze śląskiej; 24. Zgiełk, za-
mieszanie; 25. Wehikuł czarownicy; 
26. Rysunek na ciele; 27. Lekcewa-
żenie wartości; 28. Blizna; 29. Złota 
w sadzie; 30. Jest to 12 500 egzem-
plarzy „Mojej Spółdzielni”.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 8 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do 20. 
VIII. 2010 r. - na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – krzyżówka 
nr 8/2010. Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 6/2010 z hasłem – Lato za pa-
sem, otrzymują: Karolina DĄBROW-
SKA, zam. ul. A. Zgrzebnioka 51B; 

Bożena BŁACH, zam. ul. Wł. Ja-
giełły 27A; Irena BAKALARZ, zam. 
ul. ZHP 11. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Na-
groda główna – niespodzianka – ufun-
dowana przez Sukces s.c., Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Funda-
torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

MIESIĘCZNIK  SIEMIANOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Redaktor graficzny: Urszula Madeja tel. 501 936 563. Druk: „Omegapress”,  
Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo 
do dokonywania  skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto 1 sierpnia 2010 r. 

  
Żona jednego z więźniów przychodzi 

do pokoju naczelnika i pyta:
- Czy mógłby Pan skierować mojego 

męża do jakiejś lżejszej pracy?
- Ależ on tylko porządkuje dokumen-

ty w biurze.
- W ciągu dnia tak, ale w nocy kopie 

jakiś tunel.

  
Gdzie byłeś tak długo? - pyta żona 

męża.
- Na komisariacie. Zatrzymali mnie, 

bo za wolno jechałem.
- Od kiedy to zatrzymują za wolną 

jazdę?
- Radiowóz mnie dogonił...

  
Nauczyciel sprawdza zadanie do-

mowe:
- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy 

odrabiasz lekcje?

- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy nie zrobiłaś?
- Bo, jestem na diecie.

  
Grupa turystów błądzi w górach. Wie-

czór zapada, a tu ani śladu człowieka 
i nadziei na nocleg.

- Mówił Pan, że jest najlepszym prze-
wodnikiem po Tatrach! - wścieka się 
jeden z wycieczkowiczów.

- Zgadza się. Ale to mi wygląda na 
Bieszczady...
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Na Rynku nie dokarmisz
Czy zdarzyło Ci się, że chciałeś/aś usiąść na ławkach przy Rynku Byt-

kowskim, a one były zabrudzone przez gołębie? Administracja osiedla 
mówi stanowcze NIE osobom dokarmiającym ptaki przy tym skwerze wy-
poczynkowym, stawiając tablicę informującą o zakazie karmienia ptaków.

Jak wiadomo, każdy z nas lubi czasem 
przysiąść i odpocząć w ładnym otocze-
niu. Jednym z takich miejsc jest Rynek 
Bytkowski. Niestety, w ostatnich tygo-
dniach nasilił się problem z zanieczysz-
czonymi ławkami, latarniami i ich okolica-
mi, za sprawą „robiących na to” wszystko 
gołębi. Ptaki zachęcone przez dokarmia-
jących przylatują nawet wtedy, gdy ich 
żywicieli nie ma. Przyzwyczaiły się. 

Chcąc zachować estetyczny wygląd 
Rynku, zminimalizować żmudną pracę 

dozorców (wyczyszczenie zaschnię-
tych pozostałości po gołębiach wcale 
nie jest takie proste, jak się wydaje), 
administracja podjęła decyzję o posta-
wieniu na trawniku tabliczki informują-
cej o zakazie dokarmiania w tym miej-
scu. To nie jest oczywiście wyrok dla 
gołębi. W sezonie letnim nie powinno 
być problemu ze zdobyciem przez nie 
pokarmu, w przeciwieństwie do zimy, 
gdzie o to jest znacznie trudniej. 

rg

Jeżeli ktoś nigdy jeszcze nie grał  
 w kręgle, a ma ku temu chęci, 

to najwyższy czas wybrać się do 
„RENOMY”. Warto wspomnieć, że 
w okresie letnim dzieci i młodzież 
mają zniżkę 20% za udostępnie-
nie toru od poniedziałku do piątku, 
od 1100 do 1600.

Strefa Rozrywki „RENOMA” to nie 
tylko bowling. Oprócz ośmiu torów 
do gry w kręgle za cenę biletu może-
my spróbować swoich sił w billardzie  
(3 stoły), cymbergaju, lotkach, czy piłka-
rzykach. W budynku mieści się ponadto 
drink-bar. Jak mówi obsługa lokalu, do 
„RENOMY” przychodzą ludzie w róż-
nym wieku, przeważnie w większej gru-
pie, by wspólnie umilać sobie czas.

W ciepłe, lipcowe popołudnie w loka-
lu spotkaliśmy Bartka z osiedla „Che-
mik” i Patryka z Osiedla im. J. Tu-
wima. Koledzy już od kilku lat przy-
chodzą do „RENOMY”: - Bywamy tu 
przede wszystkim w czasie wolnym od 
zajęć szkolnych. Czy to w ferie zimo-
we, czy w wakacje letnie. Często sa-
mi, ale zdarza się, że bawią się z nami 
nasi rodzice. Najchętniej gramy w krę-
gle – powiedzieli zaraz po meczu. 
W tym samym czasie na torze obok 
bawiła się wspólnie rodzina Zackich: 
Chętnie tutaj przychodzimy. Można tu 
miło i pożytecznie spędzić czas. Sa-
mą grę traktujemy jako dobrą roz-
rywkę. Często gramy w bowling, zda-
rza się nam zagrać w biliarda, piłka-
rzyki albo cymbergaja. Można powie-
dzieć, że prowadzimy taką wewnątrz-
rodzinną rywalizację, świetnie się przy 
tym bawiąc – powiedział Dawid Za-
cki. Wśród grających nie zabrakło 
również przedstawicielki płci pięknej.  

Przyjdź do „RENOMY”
- Akurat jestem tu pierwszy raz i też 
zaczynam grać w bowling. W sumie to 
nic trudnego, tylko niektóre kule trochę 

ciężkie. Przyszłam ze swoim chłopa-
kiem. Wygrałam już 3 razy. Nieźle, jak 
na początek – mówi wyraźnie zadowo-
lona 21-letnia Magdalena Chojnacka.

Dla tych, którzy chcą bawić się 
w „Renomie”, a martwią się o to, gdzie 

postawią swój samochód – nie ma 
problemu. Obok lokalu można swo-
bodnie zaparkować swój pojazd.

„Renoma” mieści się przy ul. Wale-
rego Wróblewskiego 37. Czynna jest 

od niedzieli do czwartku, w godzinach 
1100 - 2300 oraz w piątek i sobotę, od 
1100 do 100. 

Jeżeli przyjdziesz z przyjaciółmi, 
wtedy koszt proporcjonalnie się 
zmniejszy!   rg

Chcesz, by tor czekał na Ciebie - zadzwoń: 
„ R E N O M A ”  -  t e l .  3 2 - 2 2 0 - 8 5 - 7 0
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Pan Tadeusz Nowak w swoim ogródku  
– ul. Kościelna 34 ul. Wojciecha Korfantego 14

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 51 ul. Karola Szymanowskiego 9 

Duuuże brawa i ogromne słowa 
uznania dla dbających o kwiat-

ki czy to na balkonach czy też 
w przydomowych ogródkach. Lip-
cowe upały też nie rozpieszczały 
pasjonatów – oby było ich jak naj-
więcej – zieleni i wszelakich barw, 
w jakie natura „wyposażyła” roślin-
ki ozdobne.

Mimo tych kłopotów – palące słońce 
– na balkonach i w obejściach domów, 
kwiatów sporo i baaardzo dobrze, bo te 
kolorowe dodatki nadają smaczku naszym 
domom. Tak trzymać – Dziękujemy!!!

Czekamy nieustannie na Państwa 
zgłoszenia i propozycje pokazania 

w „MS” najładniejszych balkonów 
i ogródków przydomowych. Przy-
syłajcie też Wasze wskazówki o pie-
lęgnowaniu roślin ozdobnych, które 
warto przedstawić wszystkim Czytelni-
kom. Przypominamy także, że na za-
kończenie konkursu opiekunowie naj-
ładniejszych balkonów i ogródków zo-
staną uhonorowani nagrodami. pes

Zielony Konkurs


