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By zimą było ciepło Powiększ mieszkanieCzytaj 
w numerze:

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

Segreguj - to nic nie kosztuje
COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Tyle słońca dziś w „Chemiku”
... stańmy razem dziś w brodziku, razem, o razem... Już z basenu wychodzi-

my, do muzeum też pędzimy, szybko, o szybko…

 Zbiórka, zbiórka...

 Krzywki ruchome. Koszt 1500 złotych za sztukę.

czytaj str. 13

Od kilku miesięcy po osiedlach grasują złodzieje dewastujący windy,  
 kradnący jej metalowe części – głównie krzywki ruchome, umoż-

liwiające zatrzymywanie się dźwigu osobowego na poszczególnych pię-
trach. Krzywki te są też „odpowiedzialne” za bezpieczeństwo bowiem nad-
zorują prawidłowe otwieranie drzwi. 

czytaj str. 4

czytaj str. 2

Uwaga na kręcących się przy windach i placach zabaw

Zielony 
Konkurs

 Jeden z przydomowych 
ogródków  

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
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Pod koniec lipca właśnie w „Cen-
trum” zniszczono kilka urządzeń 
sprawiających ogromną radość dzie-

ciakom. Ucierpiała między in-
nymi kolejka dla maluchów, 
drabinka i zdemolowano ław-
kę oraz furtkę wejściową. 
W efekcie plac zabaw został 
tymczasowo zamknięty. Są 
wakacje i dzieci, które szcze-
gólnie teraz garną się do ta-
kich miejsc zostały pozbawio-
ne możliwości bawienia się. 
Szkoda, że „siłacze” nie wi-
dzą zawiedzionych min dzie-
ciaków, ba, zrozpaczonych 
często, że ich ulubione urzą-
dzenie nie nadaje się do użycia. Ta 
dewastacja i kradzione na potęgę 
krzywki ruchome z urządzeń dźwi-
gowych to najpoważniejsze i najbar-
dziej kosztowne zniszczenia. Tylko 
uzupełnienie samych krzywek – wy-
łącznie części – to koszt 75 tysię-
cy złotych, a gdzie reszta tj. roboci-
zna itd.

Przed miesiącem pisaliśmy o pro-
ponowanych zmianach w ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Być 
może nie dotarło do nas, że jak wej-

dą w życie to osiedlowe przestrzenie 
błyskawicznie zamienią się w pust-
kowia, bo kto będzie naprawiał i dbał 

o ławki, kosze, piaskownice, huśtaw-
ki etc. Jedna nieruchomość? Prze-
cież nie udźwignie ciężaru finanso-
wego remontów takich urządzeń, tym 
bardziej, że będzie musiała usuwać 
to, co niszczone jest w samym bu-
dynku. Czy naprawdę chcemy miesz-
kać w przestrzeniach spustoszonych 
przez grupki jakichś wyrostków? Czy 
rzeczywiście nie chcemy przyjąć do 
siebie faktu, że to my płacimy, że za 
to wszystko My wyrzucamy pieniądze 
w błoto!!! Chyba nie bardzo, bo przy 
okazji niesprawnej windy, co zwią-
zane było z kradzieżą krzywek jakiś 
mieszkaniec, gdy mu powiedziano, 
że winda może nie jeździć przez kil-
kanaście dni, bo ciężko z częściami 
odparł: Nie prawda, bo można je ku-
pić, a ja płacę za windę i chcę nią jeź-
dzić. Można i tak, gdyby nie drobiazg: 
krzywka kosztuje 1500 złotych i do-
brze byłoby, gdyby ten ktoś policzył 
sobie ile lat składa się samodzielnie 
na taką krzywkę? Warto by pamiętał, 
że eksploatacja swoje też kosztuje, bo 

prąd nie jest za darmo, konserwator 
za dziękuję też nie pracuje.

Te poważniejsze zniszczenia 
i koszty to jedna strona medalu, dru-
gą są setki drobnych dewastacji, 
a te przekładają się na setki drob-
nych kwot, zaś te dodane razem da-
ją nie mniej potężne pieniądze. 

A na osiedlach zanotowano:

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfante-

go 1A – stłuczono szybę 
w głównym wyłączniku prą-
du;

- ul. W. Korfantego 2B 
– zbito szybę w głównym 
wyłączniku dźwigu;

- ul. W. Korfante-
go 2C – wytłuczono szybę 
w drzwiach wejściowych;

- ul. Hermana Wróbla 4B 
– „graffiti” na szczycie bloku;

- ul. H. Wróbla 5B, 6A, B 
– bohomazy pod balkonami;

- ul. H. Wróbla 8B – wybito szybę 
w wyłączniku dźwigu.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 13A – wy-

rwano guziki przywoławcze w dźwigu 
osobowym;

- ul. Wł. Jagiełły 39C – wybito 
3 szybki w drzwiach wejściowych;

- ul. Władysława Łokietka 2A 
– skradziono kratkę metalową sprzed 
wejścia do bloku i drzwi stalowe z bok-
su na kontenery z odpadami komu-
nalnymi.

„CENTRUM”
- ul. Powstańców 54 – dewastacja 

placu zabaw.
„MŁODYCH”

- ul. Niepodległości 20, 26, 32, Ja-
na N. Stęślickiego 6, ZHP 3, Walere-
go Wróblewskiego 4 i 6 – pomalowa-
no elewacje;

- ul. Niepodległości 26 i 32 – wybito 
szybki w drzwiach wejściowych;

- Al. Młodych 1-7 – na placu zabaw 
wyrwano deskę z pociągu. pes

Wyrzucamy pieniądze w błoto
I znowu osiłki zapomniały jak bawiły się na osiedlowych placach zabaw,  

 bo ponownie dobrały się do urządzeń zabawowych przy ul. Powstań-
ców 54 na osiedlu „Centrum”. Szkody na placu zabaw wyrządzono też na 
osiedlu „Młodych”
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.

Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę
oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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75 tysięcy złotych strat

Uwaga na kręcących się przy windach
Od kwietnia do lipca br. w nierucho-

mościach zarządzanych przez SSM, 
w związku z kradzieżą krzywek, prawie 
50 razy czasowo, z tego tytułu, zostały 
unieruchomione dźwigi! a jest ich wszyst-
kich 199 ogółem. Najwięcej zdarzeń za-
notowano na osiedlu im. Juliana Tuwi-
ma, tj. w klatkach schodowych budyn-
ków przy ul. Hermana Wróbla 
3A, B, 6A, 7A, B, D, Wojciecha 
Korfantego 1A, C (trzykrotnie), 
2C, 9A, B, C (dwukrotnie), 10C, 
Okrężna 2, 3, 5, 15.

Kradzieże przymusowo za-
trzymały też windy na osie-
dlach:

- „Młodych” – budynki: ZHP 
5, 7, 9 (trzykrotnie), 11, Jó-
zefa Skrzeka i Pawła Wójci-
ka 5B (dwukrotnie), 7A (dwu-
krotnie), Niepodległości 22, 
24, 30, Walerego Wróblew-
skiego 8;

- „Centrum” – budynki: Po-
wstańców 46A, 48A, B, 54A, 
B (dwukrotnie), C, Karola Świerczew-
skiego 48A, B;

- „Węzłowiec” – budynki: Grun-
waldzka 4B, 6B, Władysława Jagieł-
ły 5B.

Ogromne koszty
- Jedna krzywka, to koszt rzędu 1500 

złotych, a do tego dochodzi jeszcze ro-
bocizna. Staramy się, w miarę możli-
wości, na bieżąco podejmować robo-
ty związane z naprawą dźwigów oso-
bowych. Zdarzyło się, że zamontowa-
liśmy nową krzywkę, nie minęła na-
wet połowa tygodnia, a znów była skra-
dziona. Był też przypadek w mieście, 
że lokatorka rozmawiała ze sprawca-
mi podczas ich „pracy”, ci podali się 
za ekipę naprawiającą windę – powie-
dział Rafał Niegot z firmy ELEKTRO-
-DŹWIG zajmującej się konserwacją 
dźwigów w SSM. Problem może być 
jeszcze większy, gdy skradzione zosta-
ną elementy wind trudno dostępne na 
rynku, a takimi powoli stają się rzeko-
me krzywki. Wówczas przerwa w pra-
cy dźwigu osobowego będzie długa, 
a w skrajnych przypadkach bardzo dłu-
go, bo skończyć się może – odpukać – 
całkowitym unieruchomieniem windy.

Problem dotyka nie tylko budynków 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, ale i całego miasta. Wszystkie 
kradzieże elementów dźwigów osobo-

wych zostały zgłoszone do Komen-
dy Miejskiej Policji w Siemianowicach 
Śląskich – W ostatnim czasie, tj. od 
8 kwietnia do 13 lipca br. odnotowa-
liśmy w całym mieście 51 przypad-
ków kradzieży krzywek ruchomych. 
Charakterystyczne jest to, że złodzie-
je okradają kilka wind od razu. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że sprze-

dają ich części na złom. Siemianowic-
cy policjanci znają problem i prowadzą 
w tych sprawach czynności dochodze-
niowo-śledcze i operacyjne. Spraw-
dzane są punkty skupu surowców 
wtórnych, prowadzone są rozmowy 
z mieszkańcami. Ci z „lepkimi rękami” 
niech mają świadomość, iż kary za te-
go typu kradzieże i dewastacje są wy-
sokie, począwszy od 5 tysięcy złotych 
grzywny, włącznie z pięcioletnim po-
bytem w więzieniu – ostrzega starszy 
aspirant Wojciech Madej z Wydziału 
Kryminalnego – W związku z pojawia-
jącymi się tego typu niszczycielskimi 
i kosztownymi kradzieżami przestrze-
gamy Państwa przed kręcącymi się po 
klatkach schodowych osobami. Oka-
zanie im zainteresowania, zapytanie 
kogo szukają, co tu robią, zapamięta-
nie ich wyglądu, mogą uchronić przed 
dewastacjami i spłoszyć potencjalne-
go złodzieja, a w przypadku jeśli już 
do nich dojdzie, to Państwa spostrze-
żenia mogą okazać się przydatne poli-
cji – mówi Wojciech Madej z Komendy 
Miejskiej Policji w Siemianowicach Śl.

Straty niewymierne
Oprócz kosztów, a jak łatwo policzyć 

są one ogromne, bo wynoszą 75 tysię-
cy złotych bez robocizny ponoszonych 
unieruchomienia wind niosą za sobą 
znaczące utrudnienia dla mieszkań-

ców, a szczególnie osób starszych, 
matek z wózkami albo osób niepeł-
nosprawnych, bo wejście na którąś 
kondygnację staje się potężnym wy-
zwaniem, często przekraczającym si-
ły wspomnianych mieszkańców. Dla 
niektórych z nich unieruchomiona win-
da to często przymus siedzenia w do-
mu. Zbędne jest dodanie, że puszcza-

ją też nerwy – co dziwić nie 
powinno, bo wejście na wyż-
sze kondygnacje, wniesienie 
na 9 piętro jakiegoś nowego 
sprzętu np. telewizora, lodów-
ki czy choćby cięższych za-
kupów jednorazowo, nie mó-
wiąc już kilka, kilkanaście dni 
z rzędu – do przyjemnych nie 
należy, a tego na żadne pie-
niądze przeliczyć się nie da.

Zagrożenie dla życia 
i zdrowia!

Kradzież krzywki w dźwigu 
osobowym to także istotne 
zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa zamieszkałych, bo może 

doprowadzić do zagrożenia zdrowia, 
a nawet życia i to w dwojaki sposób:

- po pierwsze, drzwi szybowe mogą 
być niekontrolowanie otwarte, a kabi-
ny za nimi nie będzie,

- po drugie, uniemożliwiają szybkie 
dotarcie ekip ratunkowych np. pogoto-
wia ratunkowego do osoby potrzebu-
jącej pomocy.
Nie bądź bierny – szkodzisz sobie!

Władze SSM, osiedlowe administra-
cje za naszym pośrednictwem zwra-
cają się do zamieszkałych, by widząc 
osoby grzebiące przy windzie nie ba-
li się reagować, bo zwykłe pytanie już 
zadziała deprymująco. Jeśli jednak nie 
chcemy bezpośrednio zwracać się do 
kogoś dłubiącego przy windzie, co jest 
najbardziej wskazane, to przynajmniej 
„wykonajmy” szybki telefon do admi-
nistracji. Tam mają wiedzę o wszyst-
kich trwających robotach na osiedlu. 
Tym bardziej, że czas potrzebny do 
wymontowania tych elementów wind 
to nawet 20 minut!

Swoją drogą ciekawe jest, jak 
sprawcy dostają się do klatek schodo-
wych? Czyżby np. w taki sposób: Pro-
szę otworzyć, tu administracja, ulotki, 
poczta, koledzy sąsiada, może gapio-
stwo przy domykaniu drzwi, a może:  
- NaPraWIamy WINdy?!

Rafał Grzywocz

W budynkach przy ul. ZHP 9 i Wojciecha Korfantego 1C 
trzykrotnie, w kilku innych po dwa razy w ostatnim 
czasie krzywki „znikały” i unieruchamiały dźwigi.

ciąg dalszy ze str. 1
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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
Zawiadamiamy, 

że odcZyty wykonywane  
będą tylko w godZinach  

popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.
Szczegółowe informacje 

znajdziecie Państwo na ogło-
szeniach w gablotkach i na 
drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz war-
to zaznajomić się z terminami 
i skonfrontować je z własny-
mi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgod-
nie z obowiązującym regula-

minem rozliczeń centralne-
go ogrzewania przewidziano 
tylko: 
JEDEN TERMIN ODCZYTU

PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą or-
ganizowane żadne inne ter-
miny dla osób, które nie udo-
stępniły mieszkań w obydwu 
wyznaczonych datach. Rów-
nież reklamacje dotyczą-
ce rozliczenia ryczałtowego 
z powodu nieobecności loka-
tora nie będą uwzględniane.

Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

12. 09.
poniedziałek

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

13. 09.
wtorek

Niepodległości 57C-D, 59A-B; 
 Władysława Reymonta 2;  

Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5

14. 09.
środa

Niepodległości 59C-D, 61A-B;
Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15

15. 09.
czwartek

Niepodległości 61C-F;
Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24

16. 09.
piątek

Niepodległości 61G-H, 63A-B;
Władysława Reymonta 26, 28, 30, 32, 34, 36

17. 09.
sobota

Władysława Reymonta 46, 48, 50, 52, 54, 56

19. 09.
poniedziałek

Niepodległości 63C;  
Władysława Reymonta 38, 40, 42, 44; 

Karola Szymanowskiego 14

20. 09.
wtorek

Walerego Wróblewskiego 55, 55A;
Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12

21. 09.
środa

Walerego Wróblewskiego 57, 59;
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

22. 09.
czwartek

Grunwaldzka 5A-D;
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53, 57, 59

23. 09.
piątek

Grunwaldzka 5E-F, 4A;
Marii Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 43, 45

24. 09.
sobota

Grunwaldzka 4B-D;
Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23

26. 09.
poniedziałek

Grunwaldzka 6A-B;
Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 31, 33

27. 09.
wtorek

Grunwaldzka 6C;  
W. Wróblewskiego 26A-C, 28A-B, 30A-B, 32A; 

28. 09.
środa

Władysława Jagiełły 2A-D; Leśna 7, 7A-B

11. 10.
wtorek

Grunwaldzka 26A-C

Termin Budynek, adres

12. 10.
środa

Wyzwolenia 6A-B; Walerego 
Wróblewskiego 69 – m. 1-56;  

Powstańców 54A; Grunwaldzka 2D, 7

13. 10.
czwartek

Wyzwolenia 106A-B; Walerego 
Wróblewskiego 69 – m. 57-112; 

Powstańców 54B; Grunwaldzka 36A-B, 9

14. 10.
piątek

Wyzwolenia 8 6A-B; Walerego 
Wróblewskiego 69 – m. 113-154; 

Powstańców 54C; Grunwaldzka 3C-F

15. 10.
sobota

Wyzwolenia 8C; Stawowa 7; Powstańców 
Śl. 46A; Władysława Jagiełły 11A-C

17. 10.
poniedziałek

Emilii Plater 21A-B; Walerego 
Wróblewskiego 71 – m. 1-56;  

Komuny Paryskiej 1 – m. 1-55;  
Władysława Jagiełły 11D, 13C

18. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6; Walerego Wróblewskiego 
71 – m. 57-112; Komuny Paryskiej 1 – m. 

56-110; Władysława Jagiełły 13A-B

19. 10.
środa

Stawowa 11, 11A; Walerego 
Wróblewskiego 71 – m. 113-154;  
Komuny Paryskiej 3 – m. 1-55; 

Władysława Jagiełły 7A-C

20. 10.
czwartek

Walerego Wróblewskiego 73 – m. 1-56; 
Komuny Paryskiej 3 – m. 56-110; 

Władysława Jagiełły 7D, 9C

21. 10.
piątek

Walerego Wróblewskiego 73 – m. 57-112; 
Komuny Paryskiej 5 – m. 1-55;  

Władysława Jagiełły 9A-B

22. 10.
sobota

Komuny Paryskiej 5 – m. 56-110; 
Władysława Jagiełły 3A-C

24. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 73 – m. 113-154;  
Komuny Paryskiej 6B-C, 13A-B; 

Władysława Jagiełły 1A, 3D

25. 10.
wtorek

Władysława Jagiełły 1B-C

Objaśnienie skrótu: m. – mieszkania.

Jeszcze  
nie oszczędzaj!!!

Czytaj str. 10
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Gdzie wrzucać metale 
i opakowania wielomateriałowe

Postanowiłem napisać do Państwa w spawie segregacji 
odpadów. Wydaje się, że świadomość dbania o ekologię jest 
w społeczeństwie coraz większa natomiast gorzej z eduka-
cją praktyczną, co widzę na własnym przykładzie i nie tylko.

Segregując śmieci zawsze uważałem, że kartonów po 
sokach, jako opakowania wielomateriałowe, nie należy 
wrzucać do pojemników z papierem, ale spotkałem się 
z instrukcją firmy wywożącej śmieci w Będzinie, aby ta-
kie opakowania wrzucać właśnie do pojemników z papie-
rem. Postanowiłem upewnić się czy tak należy robić tak-
że w naszym mieście. Dwie osoby w spółdzielni potwier-
dziły mi, że tak. Zrobiły to jednak na tyle nieprzekonują-
co, że postanowiłem sprawdzić u „źródła” wykonując te-
lefon do firmy SITA Śląsk. Tam Pan poinformował mnie, 
że jednak nie. 

Sprawa może drobna, ale ciekawi mnie: dlaczego w jed-
nym mieście kartony po sokach i mleku można traktować 
jako papier a w innym nie.

Myślę, że jeszcze więcej wątpliwości znajdują ludzie 
chcący wprowadzać w swoim życiu zwyczaj segregacji 
śmieci (czy z plastikowych butelek trzeba usuwać etykiety, 
czy folia i reklamówki to plastik, gdzie wrzucać metal i alu-
minium? itp). Może problem warty byłby małego artykułu in-
struktażowego w jaki sposób prowadzić prawidłową segre-
gację śmieci. Przynajmniej w naszym mieście.

Pozdrawiam – Andrzej Wojciechowski
Od redakcji: Tyle nasz Czytelnik. My spełniamy jego intere-

sującą propozycję, bo rzeczywiście temat wart zachodu, tym 
bardziej, że przed nami znaczne zmiany w opłatach za wy-
wóz nieczystości stałych. Do tego zagadnienia wrócimy w od-
powiednim czasie, bo z chwilą wejścia w życie tych zmian nie-
zwykle istotnym będzie maksymalne segregowanie odpadów.

Segreguj – to nic nie kosztuje
O prawidłowej, selektywnej zbiórce odpadów i wątkach skupionych wokół niej z Franciszkiem Stasiakiem, kierownikiem 

Zakładu Oczyszczania Miasta MPGKiM sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich rozmawia Rafał Grzywocz
Odpady, które wszyscy wytwarza-

my w coraz to większych ilościach, 
ich selekcja, to problem globalny – 
nasz wspólny. Dzięki systematycz-
nej segregacji surowców wtórnych, 

jesteśmy w stanie zapobiec smut-
nej wizji głoszonych przez niektó-
rych ekologów mówiącej o tym, że 
za kilkadziesiąt lat środowisko natu-
ralne, którego jesteśmy częścią, ule-
gnie degradacji, a Ziemia zamieni się 
w jedno wielkie składowisko śmieci.

rafał grZywocZ: cZym jest selek-
tywna Zbiórka odpadów?

Franciszek Stasiak: Najprościej 
mówiąc, jest to jeden ze sposobów na 
ochronę środowiska. Daje ona moż-
liwość wielokrotnego odzyskiwania 
cennych surowców z posegregowa-
nych odpadów. Tym samym nie trze-
ba wycinać wielu drzew, by uzyskać 
papier, kupować ropy naftowej, bo tę 
odzyskamy z odpadów plastikowych. 
Przykłady można mnożyć. Ponadto, 
w wyniku dobrze funkcjonującej selek-

tywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
wydłuża się żywotność składowiska. 
Nie trzeba budować nowych składo-
wisk, przez co oszczędza się i pienią-
dze i środowisko. 

- jak akcja ta prZebiega na terenie 
siemianowic Śląskich?

- Prowadzimy ją na kilka sposobów. 
Pierwszy, to sposób workowy. Wyglą-
da to w ten sposób, że chętnym miesz-
kańcom domków jednorodzinnych 
przydzielane są miesięcznie trzy wor-
ki na odpady wliczone w cenę opła-
ty za śmieci – 100 litrowe na makula-
turę oraz plastik i 80 litrowe na szkło. 
Wywozi się je raz w miesiącu. Również 
na ogródkach działkowych jest możli-
wość nabycia worków na odpady bio-
degradowalne (zielone) i inne (czarne). 
Drugi sposób związany jest z groma-
dzeniem odpadów w tzw. pojemnikach 
zbiorczych. Część z nich, stanowią pla-
stikowe pojemniki 240 litrowe oznaczo-
ne kolorami: zielonym na szkło, żółtym 
na plastik i niebieskim na makulaturę. 

Takie komplety dostarczane są do ma-
łych zakładów pracy lub małych wspól-
not mieszkaniowych. Druga część po-
jemników zbiorczych, to duże pojemni-
ki 1100 litrowe, umieszczane na stałe 

w zamkniętych obiektach rekreacyjno-
-sportowych miasta, bądź stawiane na 
czas większych imprez w Siemianowi-
cach Śląskich. Najwięcej odpadów gro-
madzonych jest w dużych pojemnikach 
o objętości od 1,6 do 2,5 m3. 

- podcZas majowego Zebrania cZłon-
ków ssm osiedla „bańgów” pojawił 
się wniosek, by wystąpić do mpgkim 
sp. Z o.o. Z proŚbą o ZwięksZenie iloŚci 
pojemników na segregację surowców 
wtórnych. wygląda więc na to, że po-
trZeby są duże, a pojemników…

- Zdajemy sobie z tego sprawę. Sta-
ramy się w miarę posiadanych środ-
ków kupować nowe komplety pojem-
ników, nie da się jednak jednorazowo 
„obdzielić” całego miasta. Dodatko-
wo dochodzą koszty ponoszone z na-
prawą zdewastowanych pojemników, 

Im więcej posegregujemy…
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bo i takie się często zdarzają – mie-
sięcznie średnio 3-4. Czasem nawet 
kontenery są tak uszkodzone, że mu-
simy kupować nowe, a koszt jedne-
go, dobrej jakości pojemnika wynosi 
ok. 2 - 2,5 tys. złotych. Obecnie jeden 
komplet pojemników na odpady prze-

znaczony jest docelowo dla 300-400 
mieszkańców.

- mając już takie pojemniki niedale-
ko domu, warto wiedZieć, jak prawidło-
wo ma wyglądać segregacja odpadów. 
o potrZebie uŚwiadomienia miesZkań-
ców w tej kwestii, ŚwiadcZą listy do re-
dakcji, ale też i wy sami Zapewne prZe-
konujecie się o tym na własne ocZy, se-
gregując w sortowni posegregowane 
prZeZ lokatorów surowce wtórne. 

- Aby segregacja surowców wtór-
nych była w pełni skuteczna, pamię-
tać należy o kilku podstawowych za-
sadach: 

 Do pojemników w kolorze ZIELO-
NYM z napisem „SZKŁO” przystoso-
wanych do selektywnej zbiórki zuży-
tych białych i kolorowych opakowań 
szklanych wrzucamy: czyste słoiki 
bez zawartości, jednorazowe butelki 
białe i kolorowe bez korków, stłuczkę 
szklaną wolną od zanieczyszczeń. Nie 
należy wrzucać: ceramiki (porcelany, 
naczyń typu arco, talerzy, doniczek), 
szkła budowlanego (szkła okiennego 
i zbrojonego), luster, korków, zużytych 
żarówek lamp neonowych i halogeno-
wych, szklanych opakowań po lekach 
(te wrzucamy do pojemników roz-
mieszczonych w aptekach) oraz pro-
duktów chemicznych z zwartością. 

 Do pojemników w kolorze NIEBIE-
SKIM z napisem „PAPIER” wrzuca-
my wyłącznie: gazety, magazyny, ka-
talogi, prospekty, listy, papier do pisa-
nia, zeszyty, książki, kartony, torebki 
i worki papierowe, pudełka, tekturę fa-
listą. Nie wrzucamy natomiast: śmie-
ci, zabrudzonego lub tłustego papieru, 
kalki, folii i torebek plastikowych.

 Do pojemników w kolorze ŻÓŁTYM 
z napisem „PLASTIK” wrzucamy czy-
ste i bez zawartości: plastikowe butelki 
po napojach, opakowania po środkach 
do prania, szamponach, mydłach w pły-
nie, folie opakowaniowe, worki folio-
we, artykuły gospodarstwa domowego 

z tworzyw sztucznych, np. wiadra czy 
miski. Należy też pamiętać, że butelki 
typu PET przed wrzuceniem do worka 
lub pojemnika trzeba opróżnić, odkręcić 
nakrętkę i zgnieść! Nie należy wrzucać 
za to: tekstyliów, styropianu, opakowań 
np. po olejach, produktach z tworzywa 
sztucznego typu: zabawki, szczotecz-
ki do zębów, opakowań, w których znaj-
dują się pozostałości po artykułach spo-
żywczych np. mlecznych po jogurtach, 
masłach, margarynach itp. Pozosta-
łe odpady, czyli te których nie nale-
ży wrzucać do trzech wymienionych 
pojemników, wrzucamy do wielkiego 
kontenera na śmieci.

- a co robić Z metalami i opakowa-
niami wielomateriałowymi, takimi jak 
kartoniki po sokach, mlekach? co 
w prZypadku plastikowej butelki Z pa-
pierową etykietą? takie pytania sta-
wiają sobie nasi cZytelnicy.

- Jeśli chodzi o metale, szczególnie 
aluminium, nie ma co ukrywać, są bar-
dzo pożądanym przez zbieraczy towa-
rem. METALE, PUSZKI można wrzu-
cać do pojemnika ZIELONEGO ze 
szkłem. W sortowni zostanie to odpo-
wiednio posegregowane...

- dlacZego akurat do tego konte-
nera?

- Bo jest on najtrwalszy i najtrudniej się 
do niego dostać. Specjalnie nie kupuje-
my pojemników na metale, bo pewne 
jest, że regularnie byłyby one niszczo-
ne, w celu opróżnienia ich z zawartości 
i wyciągania tego co najcenniejsze. Na-
tomiast jeśli chodzi o OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE, tzw. Tetra-Pa-
ki, czyli opakowania po sokach, mle-
kach itp., wrzucamy je do pojemni-

ków na PAPIER, po uprzednim ich 
przepłukaniu i zgnieceniu. Są one wów-
czas przez naszych pracowników od-
dzielane, prasowane i wysyłane do fa-
bryki papieru. Tam odzyskuje się z nich 
papier i folie: aluminiową oraz polietyle-
nową. Odbiorcom plastikowych butelek 

typu PET nie przeszkadzają papierowe 
naklejki na butelkach. Problemem jest 
od niedawna stosowana naklejka z folii 
termokurczliwej, którą nasi pracownicy 
muszą, niestety, ręcznie rozcinać i usu-
wać, co wydłuża proces selekcji na ta-
śmie segregacyjnej.

- siemianowicka spółdZielnia miesZ-
kaniowa i mpgkim sp. Z o.o. współ-
pracują Ze sobą w sprawie wywoZu 
poZostawianych w administracjach 
prZeZ miesZkańców sprZętów elek-
trycZnych i elektronicZnych. jaki jest 
odZew na tę akcję?

- Prawdę powiedziawszy niewiel-
ki. W przypadku większych sprzętów, 
takich jak lodówki, pralki, telewizory 
itd., wychodzimy naprzeciw mieszkań-
com oferując, przy zebraniu się kilku 
zgłoszeń, darmowy odbiór. Można za-
dzwonić pod nr tel.: 32 766-00-52 lub 
napisać e-maila: zom@mpgkim.com.
pl i umówić się. Jest też możliwość 
dostarczenia sprzętu we własnym za-
kresie bezpośrednio do naszej bazy 
magazynowej mieszczącej się przy 
ul. Obwodowej 19-21  w dni robo-
cze, od 7.00 do 13.30. Wystawienie 
przez mieszkańców sprzętu elektrycz-
nego lub elektronicznego do komory 
śmietnikowej lub zsypu powoduje za-
zwyczaj ich dewastacje przez zbiera-
czy złomu. Zebrany przez nas nieusz-
kodzony sprzęt RTV i AGD pozwala 
z kolei na odzyskanie cennych metali, 
z których wyżej wymienione są zbudo-
wane, a w przypadku lodówek i chło-
dziarek, na odzysk i zagospodarowa-
nie szkodliwego dla atmosfery freonu.

- dZiękuję Za roZmowę.
Rafał Grzywocz

…tym mniej wrzucimy do pojemników ogólnych i pomożemy sobie i środowisku.
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Latem niewielu z nas myśli o sezonie grzewczym, bo gdzie tam zima czy jesienne chłody… A jednak ciepłe miesią-
ce to czas, kiedy przeprowadzane są wszelkie prace zmierzające do tego, by już we wrześniu ciepło – najpóźniej 

do jego połowy – mogło spokojnie dotrzeć do naszych mieszkań. Od lat bowiem w SSM termin, najdalej, 15 wrze-
śnia oznacza gotowość zasobów do sezonu grzewczego. To najdalej nie oznacza, że czeka się do ostatniej chwili.

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

By  z imą  by ło  c i ep ło

Przypomnijmy, że już na początku 
września ub.r. gwałtowne ochłodzenie 
i nieprzychylne prognozy długotermi-
nowe spowodowały, że Zarząd SSM 
podjął decyzję o rozpoczęciu sezonu 
grzewczego. My zaś przedstawiamy 
garść informacji o realizacji zadań tego-
rocznego planu robót remontowo-kon-
serwacyjnych szczególnie w części in-
stalacji c.o. i wszelkich urządzeń z nią 
związanych. Tradycyjnie też prezentu-
jemy migawki z innych remontów prze-
prowadzanych w osiedlach Spółdzielni.

Osiedle „Chemik”
W planie remontowo-konserwacyj-

nym instalacji centralnego ogrzewa-
nia osiedla „Chemik” przewidzianych 
zostało szereg prac, które bądź to 
są już zrealizowane – tak jak wymia-
na poziomu c.o. w budynku przy ul. 
Niepodległości 58A i pionów c.o. (2 
sztuki) w bloku przy ul. Niepodległo-
ści 61F, bądź wkrótce nastąpią, jak 
np. wymiana odpowietrzników auto-
matycznych w budynkach przy ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 69, 71, 73, 
czy wymiana poziomu c.o. w budyn-
ku przy ul. W. Wróblewskiego 49 
i pionu przy ul. Niepodległości 60D. 
Na całym osiedlu trwają, według po-
trzeb, prace związane z uzupełnia-
niem izolacji na rurach c.o., konserwa-
cje zaworów centralnego ogrzewania 
w przyłączach oraz na pionach. Pro-
wadzone jest sprawdzanie i uzupeł-
nianie zładów i wykonywane są próby 
szczelności instalacji i inne. Od stycz-
nia 2011 roku administracja przyjęła 
48 wniosków o wymianę w mieszka-
niach grzejników we własnym zakre-
sie przez mieszkańców.

Niezależnie od prac przygotowują-
cych zasoby do zimy w ostatnim cza-
sie dokonano między innymi rozbiórki 
nieużywanych schodów znajdujących 
się z tyłu budynków i przylegających 
bezpośrednio do nich. Takie roboty 
podjęto w budynkach przy ul. Walere-
go Wróblewskiego 43, 47, 55, 55A. 
Pozostały do wyburzenia jeszcze jed-
ne takie schody, przylegające do bu-
dynku przy ul. W. Wróblewskiego 59.

Osiedle im. J. Tuwima
W planie remontowo-konserwacyj-

nym przewidziano przegląd węzłów 

i rozdzielaczy. Sprawdzenie i uzupeł-
nienie zładów centralnego ogrzewa-

nia oraz poddanie ich próbie szczel-
ności, czyszczenia filtrów c.o. we-
dług potrzeb. Dokonana zostanie też 
konserwacja zaworów wraz z wymia-
ną uszkodzonych w rozdzielaczach 
c.o. w domach przy ulicach: Herma-
na Wróbla 4A, B, 5B, 6B, 7C, Woj-
ciecha Korfantego 1B,C, 2B, C, 3A 
i przy ul. Okrężnej – ogółem 30 sztuk. 
Ponadto, na całym osiedlu trwa kon-
trola automatycznych odpowietrzni-
ków na grzejnikach oraz w pomiesz-
czeniach gospodarczych budynków, 
a w razie konieczności są one na bie-
żąco przez konserwatorów wymienia-
ne. W tym roku napłynęły do admini-
stracji 34 wnioski o montaż nowych 
grzejników we własnym zakresie. 

Tymczasem przy ul. ks. Jana Kapi-
cy 5 kontynuowany jest remont poszycia 
dachowego wraz z naprawą kominów. 

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” w związku 

z przygotowaniami do sezonu grzew-
czego przewidziano do wykonania 
między innymi remonty instalacji w roz-
dzielaczach i węzłach, wstawienie za-
worów kulowych, zasuw, wykonanie 
nowej instalacji spustowej przy takich 
adresach, jak: Aleja Młodych 1-2, 3-7, 
8-9, 10-15 oraz Bohaterów Wester-
platte 4-12. Spuszczenie i napełnianie 

zładów c.o. oraz demontaż i montaż 
grzejników przy wymianie okien – takie 
roboty ujęto z kolei w budynkach: Jana 
Stęślickiego 1-2, 3-6 i Szarych Szere-
gów 1-4. Na całym osiedlu, w razie ko-
nieczności, wymieniane są uszkodzo-
ne termostaty, zawory w mieszkaniach 
i na klatkach schodowych. W trakcie 
realizacji są też wnioski o montaż no-
wych grzejników, jakie złożone zosta-
ły przez lokatorów w administracji od 
września 2010 roku – takich pism do 
lipca br. wpłynęło około 70.

Ostatnio rozpoczął się także remont 
balkonów przy ul. Niepodległości 28.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach trwa bądź wkrót-

ce rozpocznie się wymiana: uszko-
dzonych zaworów termostatycznych 
i automatów odpowietrzających na 
klatkach schodowych i w suszarniach 
przy ul. Wyzwolenia 6, 8, 10 oraz 
Przyjaźni 8-52, uszkodzonych grzej-
ników w pojedynczych mieszkaniach 
przy ul. Kruczkowskiego 8D i Przy-
jaźni 26A, poziomu instalacji c.o. przy 
ul. Stawowej 5. Na całym osiedlu trwa 
ponadto sprawdzanie i uzupełnianie 
zładów c.o. oraz próby szczelności, 
kontrola urządzeń pomiarowych, apa-
ratów regulacyjnych w rozdzielaczach 
i węzłach centralnego ogrzewania, jak 
również, w razie takiej potrzeby, uzu-
pełniana jest izolacja na poziomach 
instalacji c.o. w poszczególnych bu-
dynkach.

Administracja informuje,  
że do 30 sierpnia

można składać pisemne wnio-
ski o wymianę we własnym zakresie 
grzejników w mieszkaniach. W ciągu 
7 miesięcy tego roku podobnych pism 
napłynęło około 20.

Ponadto, z robót wykonywanych 
ostatnio na osiedlu, warto wspomnieć 
o pracach, jakie podjęto w związku 
z wnioskiem lokatorów z ul. Wyzwo-
lenia 6 o podjęcie prac likwidujących 
– szczególnie po silnych ulewach – 
zalewiska wody przed budynkiem, któ-
ra czasami też wdziera się klatek 
schodowych. Oprócz tego, prowadzo-
no prace dekarskie na dachu przy 
ul. Leona Kruczkowskiego 4 oraz 
roboty malarskie w klatkach schodo-

Remont balkonów  
ul. Niepodległości 28.
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wych przy ul. Przyjaźni 42-42A. Nato-
miast nad wejściami do klatek schodo-
wych budynków przy ul. Władysława 
Sikorskiego 2 i Emilii Plater 21 poja-
wiły się nowe daszki.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” zgodnie z pla-

nem robót remontowo-konserwacyj-
nych, jaki należy zrealizować, ujęto 
przegląd i konserwację węzłów c.o. 
na wszystkich nieruchomościach oraz, 
według potrzeb: uszczelnianie lub wy-

mianę zaworów w rozdzielaczach, 
uzupełnienie ubytków izolacji termicz-
nej, wymianę uszkodzonych mano-
metrów i termostatów, oraz uszko-
dzonych zaworów termostatycznych, 
a także odpowietrzników automatycz-
nych. Przewiduje się też montaż za-
worów regulacyjnych pod pionami 
centralnego ogrzewania – łącznie 88 
sztuk – w klatkach schodowych przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 17-33. 

ciąg dalszy na str. 12
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Administracja od początku 2011 ro-
ku odnotowała około 15 wniosków 
w sprawie wymiany kaloryferów we 
własnym zakresie. 

Osiedle „Węzłowiec”
Administracja osiedla „Węzłowiec” 

zleciła dokonanie przeglądu i konser-
wacji węzłów pomiarowych z wyczysz-
czeniem filtrów i odmulaczy przy ul. 
Jana Polaczka 2, 4, 6, 8, wymianę 

głównych zaworów zasilających i po-
wrotów o dużych średnicach w roz-
dzielaczach c.o. w klatkach schodo-
wych przy adresach: Władysława Ja-
giełły 25C, D, 27A, B, 29C, D, 31A, B, 
33A, B, C, 35C, D, 37C, D, 39A, B, C, 
wymianę zaworów podpiono-
wych zasilania powrotu o du-
żej średnicy przy ul. Włady-
sława Jagiełły 27A, D oraz 
głównego zaworu na powro-
cie c.o. przy ul. Władysława 
Jagiełły 7D. Ponadto, na ca-
łym osiedlu trwają różne prze-
glądy i kontrole urządzeń po-
miarowych, zaworów termo-
statycznych, odpowietrzników 
automatycznych na klatkach 
schodowych oraz w pomiesz-
czeniach gospodarczych bu-
dynków. 

Do administracji w ciągu kil-
ku ostatnich miesięcy wpłynęło oko-
ło 20 wniosków na wymianę grzejni-
ków, przeważnie dotyczących całego 
mieszkania. Administracja przy okazji 
przypomina, że wnioski należy skła-
dać do końca sierpnia. Te, które napły-
ną po terminie, nie będą już rozpatry-
wane w tym roku. 

Na osiedlu Węzłowiec” trwa budo-
wa nowych garaży przy wymiennikow-
ni, przy ul. Władysława Jagiełły 41. 

Ponadto, prowadzone są roboty zwią-
zane z remontem kominów na budyn-
kach przy ul. Wł. Jagiełły 31C, 33, 35 
i wymianą sieci wodociągowych przy 
ul. Władysława Jagiełły 2, Walere-
go Wróblewskiego 26-32 oraz Grun-
waldzkiej 2. Z kolei przy Wł. Jagiełły 
25D zastosowano chemiczny preparat 
antypoślizgowy. Po ulewnym deszczu 
sprawdzono skuteczność i stwierdzo-
no znaczną poprawę przyczepności.

Osiedle „Centrum”
Plan robót remontowo-konserwa-

cyjnych instalacji c.o. do wykonania 
przed sezonem grzewczym wygląda 
podobnie, jak dla innych administra-
cji. Na całym osiedlu sprawdzane są 

i ewentualnie uzupełniane złady c.o. 
oraz próba ich szczelności, kontrola 
urządzeń pomiarowych oraz spraw-
dzanie właściwego zabezpieczenia 
pomieszczeń, w których się znajdu-
ją, przegląd oraz, w razie konieczno-
ści, naprawa zaworów termostatycz-
nych, odpowietrzników automatycz-
nych grzejników na klatkach schodo-
wych oraz w pomieszczeniach gospo-
darczych budynków, czy dokonywa-

nie przeglądu stanu izolacji instalacji 
centralnego ogrzewania i ewentualne 
uzupełnienie ubytków. W budynkach 
przy ul. Kolejowej 1-6, Komuny Pa-
ryskiej 1, 3, 5, Jana Pawła II 18, 21, 
22 przewidziano wymianę izolacji po-
ziomów c.o., z kolei w blokach przy 
ulicy Kolejowej 1-6 zaworów podpio-
nowych. Wyprowadzenie rur spusto-
wych do kratek ściekowych planuje 
się wykonać w budynkach przy ul. Ko-

lejowej 1-6, Ryszarda Gansińca 11 
i Brzozowej 12, zaś wymianę mano-
metrów w budynkach przy ul. Ryszar-
da Gansińca 2-11. Wniosków o wy-
mianę grzejników do osiedlowej admi-
nistracji wpłynęło 22.

W lipcu zakończono też re-
mont kominów na budynku 
przy ul. Jedności 1A, B, C. 
Rozpoczęły się tymczasem 
prace zmierzające do mo-
dernizacji oświetlenia z za-
stosowaniem czujników ru-
chu w klatkach schodowych 
przy ul. Kolejowej 1-6. W re-
jonie budynków przy ul. Kru-
czej 2-3, miniskwer rekreacyj-
no-wypoczynkowy wzbogacił 
się o zjeżdżalnię i dzieciaki są 
bardzo zadowolone, a dorośli 
mają dla siebie ławeczki.

Oczywiście zakres prac przy-
gotowujących zasoby do zimy obejmu-
je dodatkowo dziesiątki innych zadań. 
O nich w kolejnych wydaniach „MS”.
ODKRĘć ZAWORY NA MAKSIMUM

Przypominamy, by głowice termo-
statyczne (pot. pokrętła) koniecznie 
maksymalnie otworzyć, co znaczą-
co zapobiegnie zapowietrzeniu in-
stalacji podczas rozruchu centralne-
go ogrzewania.

Rafał Grzywocz

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

By  z imą  by ło  c i ep ło

System ciepłowniczy to pajęczyna rur i różnych urządzeń.

– Jeden z nowych daszków nad 
wejściem do klatki schodowej przy 

ul. Władysława Sikorskiego 2.

Potęga natury – stan komina  
ul. Władysława Jagiełły 31C.

ciąg dalszy ze str. 11
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Gdy materiał był redagowany, kończył się czwarty tydzień półkolonii w Domu Kultury „Chemik”. Półkolonii, na których 
 nie brakuje wycieczek autokarowych, wypadów do skansenu czy na lody przy „Kapeluszu”, na basen czy na obiekt 

KS „Siemion”, gdzie latem zawsze dzieje się coś ciekawego. Korzystano też z osiedlowych boisk i placów zabaw. Przez 
te kilkanaście dni jedyne, czego mogło brakować, to na stałe, ładnej pogody. Na to jednak nic nie poradzimy.

- Od początku trwania półkolonii ma-
my bardzo dużo dzieci. Największy 
„bum” odnotowaliśmy w pierwszym ty-
godniu ich trwania – mówi Zbigniew 
Krupski, kierownik DK „Chemik”. 
W tym roku mamy wiele dzieci będą-
cych u nas po raz pierwszy – około 
60%, głównie z naszego miasta, ale 
zdarzają się i spoza Siemianowic Ślą-
skich. Przeważają dzieciaki w wieku 
8-10 lat. Staramy się dla nich realizo-

wać wcześniej ustalony program. ma-
my sporo miejsc sprawdzonych, do 
których z chęcią wracamy i wiemy – 
a raczej taką mamy nadzieję, że będą 
się naszym podopiecznym podobać. 
Chodzi na przykład o wycieczki, ja-
kie organizujemy. dotychczas byliśmy 
w Wiśle, gdzie oprócz spaceru, pół-
koloniści wzięli udział w warsztatach 
tanecznych i dali minipokaz swoich 
umiejętności, w Pławniowicach, miej-
scowości z pięknym zespołem pałaco-
wo-parkowym, w Krakowie i ostatnio 
w Pszczynie, w której zwiedziliśmy za-
mek wraz z przyległym parkiem oraz 
rezerwat żubrów, w którym dzieci mia-
ły szanse z bliska zobaczyć te okazałe 
zwierzęta. Sprawdzają się też osiedlo-
we place zabaw i boiska oraz wyjścia 
na basen. W poniedziałki za to, jeste-
śmy w skansenie. I tu uwaga. Gdyby 
jakieś dzieci spoza półkolonii chcia-
ły z nami chodzić, istnieje taka możli-
wość. W ten dzień do Górnośląskiego 
Parku Etnograficznego przybywa wie-
le dzieciaków z całego województwa 
i jest organizowana wspólna zabawa. 
Poza tym, mamy szczęście do wycho-
wawców. Oni lubią dzieci i wzajemnie. 
Jest między nimi dobra relacja. Chciał-
bym przy okazji podziękować też mia-
stu za pomoc i współfinansowanie tej 

inicjatywy – dodał Zbigniew Krupski, 
szef „Chemika”. 

W jeden z lipcowych dni spotkaliśmy 
półkolonistów w Parku Kultury i Wy-
poczynku, najpierw podczas „posto-

ju” przy „Kapeluszu”, później na mini-
siłowni i miejscu zabaw dla dzieci zor-
ganizowanym przez Wyższą Szko-
łę Bankową z Chorzowa, kilkadziesiąt 
metrów dalej. Z chęcią dzielili się swo-
imi wrażeniami z tego dnia i całych 
półkolonii:

- Bardzo mi się podobają te pół-
kolonie. Są różne gry, zabawy, kon-
kursy, jak na przykład w skansenie 
na najładniejszy rysunek. W nim wy-
grałam kolorowanki i trochę słodyczy. 
Trochę żałuję, bo można też było wy-
grać przejazd bryczką – komentowa-
ła 7,5-letnia Gabrysia Deja z osiedla 
„Węzłowiec”.

- Chodzimy sobie w różne miejsca. 
Tutaj w parku najlepsza jest siłownia, 
a całkiem najlepsze jest to, że jest czas 
żeby sobie coś pokupować. akurat dzi-
siaj nie mam pieniędzy, więc następ-
nym razem. Z poprzednich dni dobrze 
zapamiętałem skansen – po prostu by-
ła to ładna wycieczka – chwalił 8-letni 
Kuba Wein z osiedla „Młodych”.

- Wcale nie jest nudno. Podobają mi 
się wychowawcy, są mili i śmieszni. 
Wymyśliłyśmy z koleżankami piosen-
kę, którą najpierw zaśpiewałam ra-
zem z Dorotą Mastalerz i Wiktorią 
Piechaczek, a później śpiewali ją już 
wszyscy. Brzmi ona tak:

Jak niedawno żeśmy się spotkali,
a już przyjaźń między nami jest,
tyle chwil już razem przebywamy,
a to przecież tylko kilka dni.
Choć rok szkolny jest już bardzo
blisko, choć wakacje zaraz
skończą się, my z pamięci was
nie wyrzucimy, w naszym sercu
pozostaniecie.
I refren:
Tyle słońca dziś w „Chemiku”,

stańmy razem dziś w brodziku,
razem, o razem...
Już z basenu wychodzimy,
do muzeum też pędzimy,
szybko, o szybko…
Wiatr zwiewa żółte czapki, pan
ustawia żółte kartki, żółte, o żółte…
Łączy serca, wiąże dłonie,
za rok spotkamy kolonie znów
– mówiła i przyśpiewywała 11-letnia 

Justyna Ciesielska z osiedla „Mło-
dych”.

- Na półkoloniach bardzo mi się po-
doba. Są tu różne zabawy, wyjścia na 
basen, wycieczki, gry w skansenie, 
z których najwięcej grałem w policjan-
tów i złodziei – relacjonował 10-letni 
Bartek Król z osiedla „Chemik”.

- Zawsze gdzieś idziemy i się ba-
wimy. Najbardziej jednak wolę zaba-
wy w środku domu Kultury, gdzie są 
piłkarzyki i fajne konkursy. W jednym 
z nich – w konkursie, w którym mu-
siałem nieść jajko na łyżeczce, wy-
grałem naklejkę z reniferem – po-
chwalił się 9-letni Alan Paleta z Mi-
chałkowic.

- Właśnie maluję baseny, zjeżdżal-
nię i czarną wodę z bąbelkami, która 
wygląda jakby była brudna, ale wca-
le nie jest – mówił 7-letni Maks Rubi-

Tyle 
słońca dziś 

w „Chemiku”

ciąg dalszy na str. 14

Przed pałacem w Pszczynie.  Treningu nigdy za wiele.
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ciąg dalszy ze str. 13
niec z Michałkowic, podczas konkur-
su na „Rysunek z wakacji”.

- Ja za to rysuję Egipt – morze, pal-
my, piasek, bo byłam i widziałam jak 

jest – oznajmiła 8-letnia Nadia Stram 
z osiedla im. J. Tuwima.

- Jestem pierwszy raz na takich pół-
koloniach. Lubię grać w piłkę, dlate-
go najbardziej podobały mi się me-
cze na boiskach w Bytkowie. Lubię 
też chodzić na kryty basen – powie-
dział 11-letni Dawid Suchy z osiedla 
„Centrum”.

Wypowiedział się kierownik Domu 
Kultury „Chemik”, wypowiedziały się 
dzieci. Czas na wychowawców:

- Praca z dzieciakami daje nam wie-
le satysfakcji i radości, to wciąż no-
we doświadczenia. Poznajemy świat 
dziecka „od kuchni”, mamy okazję 
przekonać się, jak radzą sobie bez 
rodziców. Pomysły na zabawy z ni-
mi czerpiemy z różnych źródeł: ze 
studiów, z pracy, ze swojego do-
świadczenia, z czasów, gdy też by-

liśmy dziećmi – mówili jednogłośnie  
Marta, Magda i Jacek.

Przed uczestnikami kolejne kilkana-
ście dni wypełnione bogatym, urozma-
iconym programem.

Na pewno podczas półkolonii dzie-
ci nie będą narzekać na nudę. Ro-
dzice zaś mogą być spokojni, że ich 
pociechy są pod opieką doświadczo-
nych już wychowawców, odpowie-
dzialnych za zapewnienie bezpie-
czeństwa, rozrywki i poniekąd edu-
kacji podopiecznych.

Rafał Grzywocz

W wakacje zniżki dla uczniów

Z b i j  k r ę g l e  –  w  „ R e n O m i e ” !
Ci, którzy latem zostają w mieście, też mają szansę fajnie i aktywnie spędzić czas. Są boiska, place zabaw,  

 basen, zarówno kryty, jak i otwarty, korty tenisowe. Mamy wreszcie niemniej atrakcyjne kręgle. Jeżeli ktoś 
nigdy jeszcze nie próbował gry w bowling, to nie ma co zwlekać. Trzeba spróbować!

W Strefie Rozrywki „rENOma”, co 
roku podczas wakacji, dzieci i mło-
dzież mają zniżkę 20% za godzinę gry 
– za okazaniem ważnej legitymacji 
– od poniedziałku do piątku od 1100 do 
1600. Chętnych do gry – młodszych, 
jak i starszych – nie brakuje. Nie ma 
co się dziwić, w „rENOmIE” może-
my zagrać też między innymi w bi-
lard, piłkarzyki czy skorzystać z drink-
-baru. – To świetny pomysł na zasko-
czenie gości, którzy przyjeżdżają do 
ciebie z daleka i myślą, że będą tylko 
siedzieć w domu. Ja tak „zagnałem” 
swoją rodzinę spod Poznania i gramy 
chyba już drugą godzinę. Chyba się 
spodobało – chwali Krystian Mertysz 
z „Centrum”.

Do „rENOmy” można przyjść we 
dwoje, można i w większej grupie, 
a wówczas rywalizacja staje się jesz-
cze bardziej emocjonująca, co po-
twierdza grupa przyjaciół z osiedla 
„Młodych”: - Gramy parami, co jakiś 
czas się zmieniając. Czasem „krew 
zalewa”, jak w ostatniej próbie, w de-
cydującym rzucie meczu, kula zamiast 

po torze do celu... stoczy się bokiem 
do dziury – żartują. Niemniej jednak 
czas szybko leci i choć przez chwi-

lę nie myśli się o kolejnym dniu, kie-
dy znów trzeba iść do pracy – doda-
ją. Wśród grających nie brakuje palą-
cej się do gry młodzieży: - Jestem tu 

już kolejny raz. Idzie mi raz lepiej raz 
gorzej. Fajnie się gra. Najczęściej gra-
my w kręgle, ale zdarza się pograć 
w bilard i piłkarzyki. Czasem po grze 
wypijemy sobie cole, albo zjemy lo-
dy – mówi 11-letni Bartek Wronow-
ski z osiedla „Chemik”, któremu towa-
rzyszyli Bartek Wrona i Magda Mi-
chalak. – Im większa prędkość tym 
lepsze uderzenie. moją ulubioną ku-
lą i zarazem najlepszą jest „siódemka” 
– ocenia 13-letni Bartek Wrona. Z ko-
lei 14-letnia Magda Michalak potwier-
dziła, że najlepiej przyjść ze znajomy-
mi i oceniła, że piłkarzyki wcale nie są 
gorsze od bowlingu. 

Dla tych, którzy chcą pograć w „rE-
NOmIE”, a martwią się, gdzie zosta-
wić swój samochód – nie ma proble-
mu. Obok lokalu jest parking, na któ-
rym swobodnie można zostawić swój 
pojazd.

„rENOma” mieści się w osiedlu „Che-
mik” przy ul. Walerego Wróblewskiego 
37. Czynna jest od niedzieli do czwart-
ku w godzinach od 1100 do 2300 oraz 
w piątek i sobotę od 1100do 100. rg

Rzut i… został jeden!

Tyle słońca…

W rezerwacie żubrów. Wszyscy malują, ja już skończyłam.
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WYKŁADZINY PODŁOGOWE 
PCW i dywanowe do domu i firmy 
 Szerokości  2, 21/2 , 3, 31/2 , 4 i 5 m   
       Ceny od 16,99 zł/m2 
Siemianowice, ul. Dworcowa 1 (HUGO),  1000  - 1700

Wjazd od ulicy Głowackiego  (magazyn przy rampie)
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Podmywa chodnik, 
brakuje zjazdów

Pan Ryszard Kubac, ul. Korfantego 
14B prosi o uratowanie nowego chod-
nika przy boisku. Z trawnika spływa 
woda z piaskiem i żwirem podmywa-
jąc chodnik.

Ponadto, prosi o zajęcie się chod-
nikiem, gdyż bezpośrednio przy bu-
dynku nie ma bez zjazdu dla wózków, 
a wysokość między chodnikiem i dro-
gą wynosi 24 cm, co utrudnia wjazd 
wózkiem dziecięcym oraz wchodzenie 
osobom starszym.

ZARZĄD SSM: Wykonawca boiska 
i chodników przy tym obiekcie w ra-
mach gwarancji dokona podniesie-
nia części zalewanego chodnika, 
tak by zapobiec dalszym zniszcze-
niom wyrządzanym przez naturę. 
Prace te winny być wykonane do 
końca sierpnia br.

Ponadto, administracja osiedla im. 
Juliana Tuwima wykona podjazd na 
wózki we wskazanym przez Pana 
miejscu, co pozwoli zminimalizować 
wspomniane niedogodności.

Hałasujące dzieci i śmietnik
Pani B. P. – dane do wiadomości re-

dakcji – oraz sąsiedzi z ul. Polaczka 8A, 
prosi podjęcie kroków, które uniemożliwi-
łyby, dzieciom granie w piłkę przed okna-
mi. Krzyczą i hałasują przez cały dzień, 
też do późnego wieczora. Pyta, czy nie 
możnaby zrobić skalniaka w tym miejscu.

Czytelniczka poruszyła także kwestie 
pojemników na śmieci, które naprze-
ciwko bloku zostały postawione tym-
czasowo w 2009 roku, a do dzisiaj nie 
zostały przeniesione, ani obudowane. 
Wkoło nich jest pełno śmieci i much. In-

formuje też, że sąsiedzi z domków ko-
rzystają z tych pojemników, a przecież 
nie płacą za ich wywóz.

ZARZĄD SSM: Administracja os. 
„Węzłowiec” w celu uniemożli-
wienia gry w piłkę ustawiła już na 

wskazanym terenie płotek. Winien 
on zapobiec dalszemu graniu.

Śmietnik, o którym Pani wspomi-
na nie jest postawiony w miejscu 
tymczasowym, gdyż jest to jedyny 
teren w tym rejonie, gdzie zgodnie 
z przepisami taki obiekt można było 
usytuować. Nadmieniamy, że możli-
we to było wyłącznie dzięki uprzej-
mości firmy Vatenfall – właściciela 
tego terenu. ADM planuje wykonać 
obudowanie śmietnika w ramach 
przyszłorocznego planu remontów.

Ponadto, wyjaśniamy, że z infor-
macji uzyskanej w siemianowickim 
MPGKiM sp. z o.o. wynika, iż wszy-
scy właściciele domków mają podpi-
sane odpowiednie umowy na wywóz 
odpadów stałych i ponoszą stosowne 
opłaty za ich wywożenie i utylizację.

Potrzebne ogrodzenie
Witam redakcję!

Czytam często gazetkę spółdzielczą 
i dowiaduje się, że robicie różne pla-
ce zabaw i boiska. Chciałbym poruszyć 
sprawę boiska przy ulicy Wróblewskie-
go i Niepodległości – obok harcówki. 
Jest ono niezbyt duże, ale nam wystar-
cza. Mój kolega pisał już 2 razy prośbę 
o zrobienie nowego boiska. Nie mie-
liśmy bramek zwykle robiliśmy wła-

sną z drewna, ale ktoś zawsze ją nisz-
czył, w końcu jeden z sąsiadów pomógł 
nam i pofatygował się o materiały i zro-
biliśmy stalowe, więc bramki już mamy, 
ale pozostało jedno. Ogrodzenie...

Straciliśmy już wiele piłek, które wy-
lądowały w stawie obok, piłki także lą-
dowały na autach w pobliżu i sąsiedzi 
się denerwowali.

Mamy do 16 lat i nie jesteśmy w sta-
nie zafundować sobie ogrodzenia ze 
względów finansowych. Proszę tylko 
o to, aby zrobić ogrodzenie naokoło 
naszego boiska.

Proszę o rozpatrzenie mojej prośby 
i odpowiedź.  Z poważaniem - Rafał F.

ZARZĄD SSM: Rozumiemy, że wy-
konanie ogrodzenia na tym „dzi-
kim” boisku byłoby wskazane jed-
nakże teren, na którym się znajdu-
je nie jest własnością Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, lecz 
Urzędu Miasta Siemianowice Śl. 
i takie wnioski należy kierować do 
władz miasta, gdyż to one władne 
są wydać stosowne decyzje.

„Pominięto” Przyjaźni 18-22
Do Redakcji Gazety
„Moja Spółdzielnia”

Zwracam się w imieniu mieszkań-
ców budynku wielorodzinnego w Mi-
chałkowicach przy ul. Przyjaźni nr 18-
22 z następującymi pytaniami:

- dlaczego przedmiotowy budynek 
nie został poddany pracom termomo-
dernizacyjnym;

- dlaczego nie dotrzymano ustalo-
nego w harmonogramie terminu robót 
elewacyjnych (oficjalnie był podany 
w gazetce „Moja Spółdzielnia”);

Słowo wróblem...
Szanowni P.T. Czytelnicy

Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 
podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego 
tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też telefo-
nując do nas. Informujemy, że anonimami, szczególnie 
z uwagami personalnymi kierowanymi do innych osób, 
zajmować się nie będziemy. Prosimy o zwięzłe przedsta-
wienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą od-
powiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czyje-
goś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo 
wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 

respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby 
osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które w 
sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekuje-
cie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się 
zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, 
by ją dogłębnie, 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 przekazanie ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 18
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ciąg dalszy ze str. 16

- dlaczego nie dokonano wymiany 
stolarki okiennej w klatkach schodo-
wych ani nie wymieniono okien piw-
nicznych na inne np. kształtki szklane; 

- dlaczego nie przeprowadzono żad-
nych prac naprawczych żelbetowych ba-
lustrad balkonowych (odpadają kawał-
ki betonu, widać rdzewiejące zbrojenie). 

Przypomnę, że budynek został od-
dany do użytku na wiosnę 1979 r. 
Nadmieniam, że blok jest obłożony 
płytami azbestowo-cementowymi i nie 
został nawet pomalowany przezna-
czonymi do tego celu specjalnymi far-
bami. Jednocześnie duże zdziwienie 
(wręcz oburzenie) budzi fakt kolejne-
go już, drugiego, docieplenia sąsied-
niego bloku przy ul. Przyjaźni 24-26. 
Jak to możliwe? 

Z poważaniem – Stefan Wieczorek 
ZARZĄD SSM: Nie zgadzamy się 

ze stwierdzeniem, że budynek przy 
ul. Przyjaźni 18-22 nie był podda-
ny pracom termomodernizacyjnym. 
Przypominamy, iż w ramach tych 
działań wykonano tam moderniza-
cję instalacji centralnego ogrzewa-
nia, docieplenie stropodachów oraz 
ścian szczytowych wełną mineralną 
plus płyty acekolowe.

Nie rozumiemy skąd zarzut o nie-
dotrzymaniu terminu, gdyż na stronie 
internetowej Spółdzielni w zamiesz-
czonym tam planie robót docieple-
niowych budynek jest ujęty do reali-
zacji w 2012 r. Wraz z tymi pracami 
zaplanowane jest wykonanie innych 
wspomnianych przez Pana prac.

Bohaterów Westerplatte 4 
- ciąg dalszy

Witam!
Niniejszy e-mail proszę potrakto-

wać jako drugą część listu z maja 
br. w sprawie postawienia płotu przy 
bud. nr 4 – ul. Boh. Westerplatte (OD 
STRONY ADM).

W odpowiedzi na mój list Zarząd 
SSM stwierdza, że nie wydał zgody na 
urządzenie ogródka i postawienie wy-
sokiego płotu, jednakże wszelkie sta-
rania o zlikwidowanie ogrodzenia nie 
przynoszą rezultatu.

Czy można przez to rozumieć, że 
w zasobach SSM każdy może robić co 
chce, a z upomnieniami i monitami ro-
bić to co niejaki Samuel Łaszcz z wy-
rokami sądu? Jako ostateczny termin 
rozbiórki ogrodzenia wyznaczono ko-

niec czerwca 2011 r. - wg jakiego ka-
lendarza – może juliańskiego?

Sprawczyni owego „zamieszania”, co 
prawda, zbierała podpisy za pozosta-
wieniem zarośli, ale nikt z niższych kon-
dygnacji nie był za. Obecnie drzewa się-
gają do okien pierwszego piętra. Co bę-
dzie za dwa, trzy lata? Może ktoś z Za-
rządu SSM zechce zajrzeć do prze-
pisów, skontaktować się z Wydziałem 
Zieleni w UM lub UW. Obiecuję, że tam 
udostępnią wiadomości, jaka powin-
na być odległość nasadzeń krzewów 

i drzew od ściany budynku z oknami.
Proszę o odpowiedź, co postanowio-

no w powyższym temacie i proszę nie 
pisać, że sprawa zostanie załatwiona 
„po wakacjach”

Swoje słowa i zobowiązania SSM po-
winna traktować tak samo poważnie, 
jak my, zainteresowani tematem loka-
torzy traktujemy opłaty czynszowe.

Pozdrawiam Mieszkaniec 
ZARZĄD SSM: Kwestia drzewa 

bezpośrednio przy ścianie budyn-
ku została uporządkowana. Krze-
wy i żywopłot zostały przycięte, 
czyli wykonano czynności, na któ-
re zezwala ustawa o ochronie śro-
dowiska. Po okresie lęgowym ad-
ministracja podejmie kolejne pra-
ce pielęgnacyjne drzew, które 
w pełni winny sprostać oczekiwa-
niom a w konsekwencji zadowolić 
wszystkich zainteresowanych.

Zapomniany wieżowiec
…tak rozpoczęła swoją skargę pa-

ni Z. G., zam. ul. Wyzwolenia 8, (dane 
do wiadomości redakcji), wieżowiec, 
w którym przy każdym deszczu zale-
wane są piwnice, co powoduje two-
rzenie się smrodu. Co jakiś czas wy-
bija też kanalizacja a klatka schodowa 
jest niemalowana od lat.

Kiedy będzie zrobiony remont w tym 
budynku? – pytała.

ZARZĄD SSM: Problemy wystę-
pujące z kanalizacją przy budyn-
kach ul. Wyzwolenia 6 - 8 - 10 spo-
wodowane są nie całkowitą spraw-
nością tej podziemnej infrastruktu-
ry. Jej wymianę rozpoczął już Urząd 
Miasta. Mamy nadzieję, że w najbliż-
szych latach prace te zostaną za-

kończone w efekcie problem bez-
powrotnie zniknie na długi czas.

Zalewanie klatki schodowej to 
efekt tzw. opadów nawalnych. 
W celu zminimalizowania skutków 
tak gwałtownych opadów deszczu 
obecnie prowadzimy prace przy ul. 
Wyzwolenia 6 oraz drodze dojazdo-
wej i parkingu.

Aktualnie też rozpoczęto roboty 
modernizacyjne klatek schodowych 
w tych domach np. ul. Wyzwolenia 6 
zaś malowanie parterów wraz z prze-
budową wejść przewidujemy na 
IV kwartał lub najpóźniej w I półroczu 
2012 r. W ramach tych robót zamie-
rzamy dodatkowo zabezpieczyć wej-
ścia przed napływem deszczówki.

Co z tą gałką?
Witam,

W maju br. od drzwi wejściowych do 
klatki schodowej przy ul. Przyjaźni 26A 
została urwana gałka służąca do po-
ciągania drzwi w trakcie ich otwierania 
kluczem. Konserwator SSM wymie-
nił ją na inną, lecz ta również po nie-
długim czasie (w czerwcu) urwała się.

Tłumaczenie, że ktoś celowo dewa-
stuje drzwi nie jest uzasadnione. Za-
równo pierwotna gałka jak i ta druga, 
zamontowana przez konserwatora, 
wykonane były z materiałów stosun-
kowo nietrwałych (tworzywa sztucz-
ne i aluminium). Jest to jedna z przy-
czyn uszkadzania się gałki. Drugą na-
tomiast jest zbyt duża siła nacisku za-
mykacza drzwiowego. Ta duża si-
ła powoduje konieczność pociągania 
drzwi z siłą odpowiednio od niej więk-
szą – w celu zrównoważenia doci-
sku i otwarcia drzwi. Elementem, któ-
ry przenosi siłę jest gałka. Przy dużej 
sile docisku drzwi gałka wykonana ze 
słabego materiału urywa się. Dodat-
kowo zbyt duży docisk drzwi stanowi 
duży dyskomfort przy ich otwieraniu – 
zwłaszcza dla osób słabszych i dzieci.

Pod koniec czerwca byłem osobiście 
w administracji zgłosić problem drzwi. 
Podpowiedziałem panu przyjmujące-
mu zgłoszenie, że należałoby zamon-
tować wykonaną ze stali gałkę wraz 
z tzw. szyldzikiem oraz wyregulować 
docisk zamykacza. Od tego czasu 
sprawa nie została załatwiona. Kon-
serwator zamontował do drzwi od ze-
wnątrz klamkę, która umożliwia wcho-
dzenie do klatki schodowej wszyst-
kim osobom, bez korzystania z klucza 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

lub domofonu. Powoduje to zagroże-
nie bezpieczeństwa mieszkańców bu-
dynku. Biorąc pod uwagę, że jest te-
raz okres urlopowy, kiedy wiele osób 
wyjeżdża, problem staje się tym bar-
dziej istotny.

Poza tym pod znakiem zapytania 
stoi zasadność pobierania przez SSM 
od mieszkańców klatki opłaty za kon-
serwację domofonu, bo w sytuacji, 
kiedy każdy może wejść do budynku, 
staje się on zbędny.

Proszę o niezwłoczne rozwiązanie pro-
blemu – zamontowanie gałki wykonanej 
ze stali wraz z tzw. szyldzikiem oraz wy-
regulowanie docisku samozamykacza.

 Z poważaniem Zbigniew M.
ZARZĄD SSM: Pana uwagi zosta-

ły uwzględnione i nowa gałka jest 
już zamontowana. Powodem zwło-
ki w realizacji był brak takich okuć 
drzwiowych w hurtowni.

Kradzież wody
Witam serdecznie Redakcjo!

Jestem zbulwersowany faktem kra-
dzieży wody. Proceder ten trwa już 
DŁUGIE LATA. Otóż mieszkańcy od-
puszczają małym strumieniem wodę, 
tak aby licznik wody nie zarejestro-
wał żadnego zużycia. Uważam, że to 
KRADZIEŻ. Oczywistym faktem jest 
to, że za wodę, która została zuży-
ta, a nieuchwycona przez licznik pła-
cą pozostali, czyli UCZCIWI LOKATO-
RZY. Chciałbym, żeby SSM zamon-
towała liczniki nowej generacji, które 
rozwiązałyby ten problem raz na za-
wsze. Uważam, że to jedyne wyjście. 
Apelowanie o uczciwość na pewno nic 
nie da, gdyż wiadomo mi, że kradzie-

ży dokonują osoby wykształcone i ma-
jętne, czyniące to z premedytacją i sa-
mozadowoleniem.

Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
J. J., ul. Zgrzebnioka – dane  

wyłącznie do dyspozycji redakcji.
ZARZĄD SSM: Zgadzamy się z Pa-

nem, że taki sposób poboru wo-
dy jest kradzieżą, jednak nie po-

dzielamy poglądu, aby kradzież wo-
dy przez tzw. kropelkowanie by-
ła nagminnym procederem stoso-
wanym przez innych mieszkańców. 
Świadczy o tym chociażby to, że 
różnica sumy wskazań wodomierzy 
w mieszkaniach a licznikiem głów-
nym w skali całej Spółdzielni sta-
nowi wielkość 3 do 4%. Ten wynik 
jest nieosiągalny dla wielu innych 
właścicieli budynków. Dla przykła-
du podajemy, że w naszym mie-
ście różnica ta dochodzi nawet do 
17 %. Tak dobry wynik uzyskany 
przez SSM jest efektem stosowania 
przez nas wodomierzy o bardzo ni-
skim progu rozruchu i stąd nie ma 
konieczności ich wymiany. Jedno-
cześnie informujemy, że wodomie-
rze zbiorcze charakteryzują się wyż-
szym progiem rozruchu stąd też 
ewentualne kropelkowanie nie pod-
wyższa kosztów.

Szkodzą sobie
Przy okazji dla tych, co stosują ta-

ki sposób poboru wody mamy wia-
domość, która winna ich poważnie 
zmartwić, gdyż szkodzą sami sobie 

i narażają się na znaczne koszty. 
Kropelkowanie powoduje szybsze 
zużycie baterii poprzez wymywanie 
ich grzybków. Ich wymiana w efek-
cie przekłada się na niewspółmier-
nie większe wydatki niż „zaoszczę-
dzona” ilość pieniędzy za zużytą 
wodę. Tym samym kropelkowanie 
wody to pozorne oszczędności.

Występował Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca 

„Siemianowice”
Witam serdecznie, piszę w trochę 

nietypowej sprawie. Wczoraj otrzyma-
łam kolejny numer „Mojej Spółdziel-
ni” i jak zawsze przystąpiłam do prze-
glądania i czytania. Pragnę zauważyć, 
iż do materiału z festynu na Rynku 
Bytkowskim wkradł się błąd i podali-
ście, że występował Zespół „Małe Sie-
mianowice”, podczas gdy prezentował 
się Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Siemianowice” działający przy Sie-
mianowickim Centrum Kultury. Zespół 
„Małe Siemianowice” działa w Szko-
le nr 4. Bardzo proszę o sprostowa-
nie, a nazwę znam, gdyż dwójka mo-
ich dzieci jest członkami tego zespołu.

Pozdrawiam serdecznie
Sylwia Ciesielska.

Od autora: W „MS” 7/2011 w artyku-
le „Festyn jak szychta” omyłkowo prze-
kazałem nazwę jednego z występują-
cych zespołów. Zamiast Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Siemianowice” 
podałem Zespół Pieśni i Tańca „Małe 
Siemianowice”. Czytelniczce za czujne 
oko bardzo dziękuję, a wszystkich zain-
teresowanych przepraszam.

 Rafał Grzywocz

Seniorzy, młodzież, dzieci
ZSTiO Meritum to szkoła z ponad 50 letnią historią. 

Tradycyjny wygląd szkoły oraz wieloletnie tradycje dosko-
nale jednak komponują się z nowoczesnością oraz wycho-
dzeniem naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, czego 
najnowszym przykładem może być powołanie w marcu br. 
Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO MERITUM. 

Celem PrO mErITUm jest wzbogacenie oferty edukacyj-
nej adresowanej do szerokiego grona odbiorców oraz tro-
ska o doskonalenie i kształtowanie nowej jakości społecz-
ności lokalnej. Pragniemy wszechstronnie wspierać działa-
nia szkoły oraz rozszerzyć działania społeczno-edukacyjne 
na nowe grupy odbiorców – relacjonuje prezes Stowarzy-
szenia Mirosława Missala.

Pomysłów na realizację zamierzonych celów członkowie 
Stowarzyszenia mają wiele. Obecnie trwają prace nad pro-
jektem realizowanym wspólnie z siemianowickim Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zaś jesienią zainaugurowa-
na zostanie działalność Akademii Umiejętności Społecznych.

- Swoje miejsce w akademii będą mogli znaleźć przedsta-
wiciele wszystkie grup wiekowych – mówi prezes PRO ME-
RITUM – Na zajęcia, i to bynajmniej nie typowo szkolne, już 
teraz zapraszamy do akademii aktywnego Seniora, akade-
mii aktywnej mamy oraz akademii mądrego malucha. Ofer-
ta programowa akademii obejmie szeroki zakres zagadnień 
i aktywności – od teoretycznych po sportowe i hobbystyczne.

Wszystkich zainteresowanych działaniem stowarzyszenia 
Zarząd już teraz zaprasza do wstąpienia w jego szeregi.

- Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, chcemy, by 
razem z nami wspierali Państwo działania na rzecz Sto-
warzyszenia „PrO mErITUm” oraz środowiska lokalnego, 
wierzymy, że wspólnie z Państwem osiągniemy wszelkie 
zamierzone cele – dodaje Mirosława Missala. 

PRO MERITUM zaprasza  PRO MERITUM zaprasza
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Fakt, że wszystko zależy od nas 
a jakby niektórzy powiedzieli: wina też 
spadnie na nas – paraliżuje. Lecz je-
śli dokładnie przemyślimy, co chcemy 
uzyskać w efekcie końcowym, prze-
myślimy każdy detal, da nam szansę 
na sukces.

Zwykle mamy problem ze zbyt ma-
łymi (w naszej ocenie) wnętrzami. Wy-
dają się takimi, gdy nie będziemy 
przestrzegać pewnych zasad.

Zasadą pierwszą i chyba najważ-
niejszą jest uświadomienie sobie, że 
tak naprawdę nie potrzebujemy aż 
tylu mebli ile nam się wydaje. Rodzi 
się natychmiast pytanie: no dobrze, 
ale gdzie podziać te wszystkie rze-
czy, gdzie pochować ubrania, drob-
ne sprzęty, wszystko to, co nie po-
winno leżeć na wierzchu? W dawnych 
czasach w mieszkaniach znajdowa-
ły się spiżarnie, służbówki, gardero-
by, a dziś?

No właśnie o to chodzi. Dziś też ma-
my taką możliwość. Musimy jedynie 
wydzielić z naszej przestrzeni do spa-
nia, gotowania, odpoczynku czy pracy, 
przestrzeń wyłącznie na garderobę.

Czasami jest to oddzielne pomiesz-
czenie a innym razem jego część. 

Ważne by nie miał znamion mebla 
a wręcz odwrotnie, powinien to być 
element wtapiający się w ściany lub 
winien dodawać przestrzeni.

Fenomen zabudowy z przesuwnymi 
drzwiami polega na tym, iż sprawdza 
się w każdych wnętrzach. Uzbrojone 
w kosze, które można wysuwać, w ru-
chome drążki na teleskopach, w ste-
laże na obuwie, na pewno pozwolą 
na wykorzystanie maksymalnie jego 
wnętrza, bardziej niż największej sza-
fy wolnostojącej. To pewne. A jeśli do-
brze przemyślimy temat, to zmieścimy 
tam też odkurzacz, deskę do prasowa-
nia i te walizki, co to nam się nigdzie 
nie mieszczą.

Jeśli dodamy do tego duże tafle luster 
na drzwiach, powstanie funkcjonalnie 
wykorzystane duże – optycznie – wnę-
trze i w dodatku mamy resztę pomiesz-
czeń wolnych od zbędnych mebli.

A jeśli mamy już jedynie lekkie me-
ble, które widać na tle ścian, bo nic je 
nie „ściska” to pomyślmy o jednej ze 
ścian w tapecie, w bardzo duże wzory, 
w mocnym kolorze. W innym przypad-
ku, jeśli jesteśmy podróżnikami lub fa-
nami fotografii, to pozwólmy nadać głę-
bi naszemu pomieszczeniu, wyklejając 
ścianę fototapetą. Każda, nawet czarno-
-biała doda perspektywy, a tym samym 
powiększy optycznie wnętrze. Czyli re-
asumując: jedna ściana – mocna, ciem-
na, zaś reszta delikatny, jasny, spokoj-
ny kolor. Do tego wspólna podłoga w ja-
snym odcieniu. Wspólna to znaczy bez 
podziałów, progów na przejściach do 
następnego wnętrza, Jeśli mamy ocho-
tę na ceramikę, to postarajmy się wy-
brać płytkę dużą a nawet bardzo dużą.

Ogromna oferta marketów z mate-
riałami do wykończeń wnętrz, pozwo-
li nam na wejście w fantastyczny świat 
możliwości bez końca. I tu jest miej-
sce na zasadę drugą, równie ważną jak 
pierwsza – zachowajmy umiar i konse-
kwencję w tym co zaplanowaliśmy. Łą-
czenie różnych stylizacji grozi chaosem.

Życząc udanych remontów, prze-
mian, metamorfoz liczę na fotograficz-
ną dokumentację.

Najciekawsze rozwiązania postaramy 
się zaprezentować na łamach „MS”.  AK

Wakacyjne rewolucje lub, jak kto woli, „wycisnąć mieszkanie jak cytrynkę”

Powiększ mieszkanie
Wielu z nas tegoroczne wakacje, urlop poświęci na prace domowe.  

 Jedni będą jedynie odświeżać wnętrza, malując je, a inni zadadzą 
sobie trud większych zmian. Czy na pewno trud? Zamieńmy więc trud na 
przyjemność, a w ostateczności na świetną zabawę.
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Pomidory, ach te pomidory
– śpiewał przed laty Wiesław Mich-

nikowski w Kabarecie Starszych Pa-
nów. One też są, a właściwie ich 
przetwory, wiodącym wątkiem sierp-
niowych kulinariów „MS”. Wiemy, że 
wszyscy czasu mamy coraz mniej i co-
raz mniej osób przygotowuje zaprawy 
na jesienno-zimowe dni, mimo to pro-
ponujemy własny wyrób, bo na pewno 
wolny będzie od wszelkiej maści kon-
serwantów. A więc czas na pomidory.

Sałatkowe – dojrzałe pomidory – ilość 
wg upodobań – wrzucić na moment do 
wrzątku. Wyjąć i zdjąć skórkę, pokrajać 
na ćwiartki, włożyć do słoików, posolić. 
Można skropić octem (pół łyżeczki na 
słoik), aby zachowały ładny kolor. Pa-
steryzować 20 min. od zagotowania się 
wody w temperaturze 90°C. Można do 
każdego słoika dodać pokrajany kiszony 
ogórek. Wtedy nie trzeba pomidorów ani 
solić, ani skrapiać octem. Tak zaprawio-
ne pomidory są doskonałym surowcem 
na zimową sałatkę. Wystarczy doprawić 
je solą i pieprzem, dodać drobno pokra-
janą cebulę i np. kwaśną śmietanę.

Sok pomidorowy – to właściwie prze-
cier pomidorowy, tylko że mocniej roz-
drobniony. Przyrządzamy go następująco: 
wybrać dojrzałe pomidory, umyć, pokrajać 
i zagotować. Przetrzeć przez sito. Otrzy-
many płyn doprawić solą (5 g na 1 l) i cu-
krem (2-3 dag na 1 l). Przecier zagotować, 
gorący wlać do czystych butelek i pastery-
zować tak jak inne soki owocowe.

Pasteryzowane zalane przecie-
rem – pomidory umyć dokładnie i uło-
żyć w słojach, nie uciskając ich (moż-
na wcześniej przelać je wrzącą wodą 
i zdjąć z nich skórkę). Z innych pomido-
rów przygotować przecier, przyprawić 
go do smaku solą i odrobiną cukru, i go-
rącym przecierem zalać ułożone w sło-
jach pomidory; słoje zamknąć i wsta-
wić do pasteryzacji. Pasteryzować  
20-25 min. w temperaturze 90°C.

A gdy już, co nieco przygotujemy
to na ząb polecamy:

Pomidory pod pierzynką. Kilka po-
midorów, czosnek (najlepiej świeży), 
majonez, oregano, bazylia, ser żółty. 
Pomidory sparzyć, obrać ze skórki i po-
kroić w grube plastry. Ser drobno utrzeć 
na tarce. Pomidory posolić, popieprzyć, 
posypać oregano i bazylią. Na każdy 
plaster wycisnąć świeży czosnek (we-
dle uznania) położyć małą łyżeczkę ma-
jonezu i przykryć startym żółtym serem.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Barana, 
lubisz kobiety weso-
łe, będące dobrymi 
kumplami takie, przy 

których można i zakląć i niecenzural-
ny dowcip powiedzieć. Nie za bardzo 
nadajesz się do romantycznej miłości, 
jest w Tobie za mało Romea.

Pan Byk najbar-
dziej ceni u partner-
ki zalety dobrej go-
spodyni i wzorowej 

żony. Jeśli przy tym jest oszczędna 
tym lepiej. Jest dość zazdrosny i ko-
bieta, która go zdradziła lub naduży-
ła jego zaufanie, nie może liczyć na 
szybkie wybaczenie. 

Jako partner, a już 
zwłaszcza jako mąż 
Bliźniak jest dość 
trudny. Cechuje go 

zmienność nastrojów. To, co podoba-
ło mu się wczoraj, niekoniecznie mu-
si podobać się jutro. Ponieważ jednak 
jest człowiekiem interesującym, trud-
no z nim się nudzić. 

Taktowny, uprzej-
my i zazwyczaj do-
brze wychowany 
Pan Rak, jeśli trafi 

na odpowiednią partnerkę, jest wzoro-
wym mężem. Nadaje się na partnera 
szczególnie dla kobiety romantycznej, 
lubiącej poezję, piękne słowa o miło-
ści, kolacje przy świecach.

Jeśli chcesz zyskać 
uczucie Pana Lwa 
i doprowadzić do mał-
żeństwa, powinnaś 

uzbroić się w cierpliwość, słuchać je-
go wywodów, które może Cię nie inte-
resują. Lwy płci męskiej lubią komple-
menty. Kobieta, powinna zachwycać 
się wszystkim, co on robi.

Mężczyźni urodze-
ni pod tym znakiem, 
najbardziej cenią so-
bie spokojne, ustabi-

lizowane życie. Dalecy są od roman-
tycznych zrywów i uważają, że jeśli raz 
powiedzieli partnerce słowo kocham, 
to musi wystarczyć na całe życie. 

Panowie urodze-
ni pod znakiem Wa-
gi mają dużo osobi-
stego czaru i potra-

fią być bardzo mili. Nie oznacza to jed-
nak, że tak będzie przez całe wspól-
ne życie, są bowiem, wbrew pozorom, 
dość wymagający.

Mąż spod znaku 
Skorpiona jest nie tyl-
ko znakomitym ko-
chankiem, bardzo, 

bowiem lubi seks, ale także przyjacie-
lem. Kobieta może liczyć na jego po-
moc i wsparcie. Z Panem Skorpionem 
żyje się zazwyczaj w dobrobycie. 

Kobieta, która zwią-
zała się ze Strzelcem 
może liczyć na cie-
kawe życie. Na pew-

no nie zazna nudy, ale jeśli jest doma-
torką, ekstrawaganckie pomysły mę-
ża mogą ją trochę męczyć. Większość 
Strzelców cechuje prawdomówność.

Pan Koziorożec 
jest człowiekiem 
dowcipnym, weso-
łym, ma poczucie hu-

moru i wiele radości życia. Małżeństwo 
będzie udane, jeśli partnerka pozwoli 
mu realizować jego cele. Lubi kobiety 
spokojne, trochę w stylu retro.

Pod znakiem Ryb 
rodzą się dobrzy mę-
żowie, a już na pew-
no wzorowi ojcowie, 

którzy rodzinie i dzieciom będą po-
święcać bardzo dużo czasu. Do życia 
i problemów, jakie ono niesie, podcho-
dzą na luzie i optymistycznie.

Życie z Wodnikiem 
nie jest łatwe. Ludzie 
urodzeni pod tym 
znakiem są samotni-

kami i nawet w małżeństwie chcą za-
chować trochę autonomii. Nie należy 
im narzucać swego towarzystwa i po-
zwolić mieć własne zainteresowania. 

Jak traktujesz 
kobiety?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Na jezdni dla pie-

szych; 8. Rodzaj zamknięcia; 9. Bu-
dowla z kart; 10. „Siemion” z połyskują-
cymi kulami; 11. Świadczenia płacone 
przez lokatora; 12. Wskaźnik wydajno-
ści; 13. Przybyli pod okienko; 14. Owad 
pasożytniczy; 16. Święcenia biskupie; 
19. Skrzynia drewniana; 20. Od rana 
do rana; 21. Trzeci z 7-miu, 68-go To-
ur de Pologne, przebiegającego przez 
Siemianowice Śląskie; 22. Sprzedaż 
towarów; 23. Cyfrówka dla fotografa; 
28. Województwo w Mongolii; 31. Jo-
achim po Śląsku; 32. Ozdobna ska-
ła budowlana; 33. Jest nowy dla ADM 
Osiedla „Bańgów”; 34. Chmura kurzu; 
35. Potrzask, sytuacja bez wyjścia; 36. 
Pełni go dziennikarz „Mojej Spółdziel-
ni” w każdy poniedziałek, w siedzibie 
SSM; 37. Rodzaj jabłek.

PIONOWO: 1. Żartowniś; 2. Myśl 
ujęta w słowa; 3. Akt oskarżenia; 4. 
Pękaty garnek; 5. Miłek wiosenny; 6. 
Uskrzydlony nagusek; 7. Osiem dni; 
14. W czerwcu, było to „Powitanie La-
ta” na Rynku Bytkowskim; 15. Ubiór 
wieśniaka z herbu Siemianowic Ślą-
skich; 17. Gościniak, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Śląskiego, mieszkaniec 
Osiedla „Chemik”; 18. „Dekorator radzi” 
na łamach „Mojej Spółdzielni”; 24. Afisz 
filmowy; 25. Przebudowa domu; 26. Fa-
bryka desek; 27. Dom Kultury, w którym 
odbyło się podzielone na sześć części 
Walne Zgromadzenie SSM; 28. Rzad-
kie imię kobiece; 29. Obrazy, co praw-
da, ale pozorne; 30. Skrzynia murarska.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 12 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 19. VIII. 2011 r. na adres: SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 8/2011.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 7/2011 z hasłem – Letni wypoczy-
nek, otrzymują: Stefania SLADEK, 
zam. ul. Niepodległości 66B; Marian 

WRÓBEL, zam. ul. W. Wróblewskie-
go 63A; Anna KULAWIK, zam. ul. 
A. Zgrzebnioka 51A. Laureatom gratu-
lujemy i zapraszamy (z dowodem oso-
bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Nagrodę główną – niespodzian-
ka – ufundował „Sukces” s.c., Siemia-
nowice Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. 
Fundatorem pozostałych nagród jest 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

- Proszę rosół z makaronem i scha-
bowego z frytkami...

- Skąd Pan wie, co mamy, skoro 
jeszcze nie zdążyłem podać karty? 
- dziwi się kelner.

- Obejrzałem obrus.

J K L.
Lekarz w szpitalu psychiatrycznym ba-

da trzech swoich pacjentów.
- Ile jest 2 razy 2? - pyta pierwszego.
- Pięć tysięcy - odpowiada pacjent.

- Ile jest 2 razy 2? - pyta kolejnego pa-
cjenta lekarz.

- Piątek - pada odpowiedź.
- Ile jest 2 razy 2? - pyta lekarz ostat-

niego pacjenta.
- Cztery.
- Świetnie! - wykrzykuje uradowany le-

karz. - Proszę powiedzieć, w jaki sposób 
uzyskał Pan ten wynik?

- To proste. Podzieliłem pięć tysięcy 
przez piątek.

J K L

Jaś dostał od kolegi radę, żeby po-
wiedzieć do rodziców, „wiem o wszyst-
kim”. Wtedy dostanie kasę, bo każdy 

dorosły ma coś na sumieniu. Po po-
wrocie do domu Jasiek chce wypróbo-
wać nowonabyte doświadczenie, więc 
idzie do mamy i mówi:

- Wiem o wszystkim - i dostał 50 zło-
tych, za to, żeby nie powiedział tacie.

Potem poszedł do ojca i powiedział 
to samo i dostał stówę z zastrzeże-
niem, żeby nic nie mówił matce.

Ale Jasio chciał mieć więcej, więc 
kiedy przyszedł listonosz zwrócił się 
do niego:

- Wiem o wszystkim.
Listonosz pobladł, potem poczerwie-

niał, a następnie przykucnął i powiedział:
- W takim razie uściskaj tatusia!
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wę muzyczną całości, oprócz zabaw dla 
dzieci, można było z bliska zobaczyć 
zbiory historyczne, jak np. wojskowe ra-
diostacje czy telefon polowy. 
Informacji o historii i aktualnej 
sytuacji krótkofalarstwa w Pol-
sce udzielali członkowie Klubu 
– szef siemianowickiego LOK, 
Eugeniusz Kurzeja oraz Ar-
kadiusz Krzykowski, Andrzej 
Kurtz, Łukasz Merta i Piotr 
Kurtz. Dwaj ostatni w rozmo-
wie podkreślali, że działalność 
krótkofalowców szczególne-
go znaczenia nabiera w sytu-
acjach kryzysowych w kraju. 
Podczas „powodzi tysiąclecia” w 1997 
r., gdy wystąpiły wielkie problemy z ko-
munikacją telefoniczną (przeciążenie na 

liniach), to właśnie taki sprzęt, jak tu 
prezentowany, sprawdzał się najlepiej 

w nawiązywaniu łączności między jed-
nostkami. Aktywność w Lidze traktują 
jako hobby – intrygujące, bo pozwala-

jące nawiązywać im w specyficzny spo-
sób kontakt z niemal całym światem.

Ciekawość spacerujących, 
bądź odpoczywających na 
Rynku ludzi wzbudzała za-
bawa w „elektroniczne szuka-
nie lisa”. Z opaską zawiązaną 
na oczach kolejni chętni ze 
„sprzętem” w ręku nasłuchi-
wali sygnału i za nim podążali 
aż do celu, czyli do „lisa”.

Organizatorami imprezy by-
li: Zarząd Miejski Ligi Obrony 
Kraju, Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, Urząd 

Miasta w Siemianowicach Śl., Stowa-
rzyszenia: „Nasz Dom” oraz „Przyja-
ciół Bytkowa”.   Rafał Grzywocz

Lis tuż, tuż.

Bardzo dziękuję za nagrodę, wła-
śnie wróciłam z urlopu i mile zostałam 
zaskoczona, że mój ogródek 
został nagrodzony. Nagrodę 
wykorzystam na dalszą upra-
wę moich roślin.
dziękuje – Krystyna Płaczek

Tej treści list otrzymaliśmy 
od Czytelniczki i laureatki 
wiosennego konkursu, w któ-
rym wygrać można było środ-
ki do uprawy, ochrony roślin 
balkonowych. To miłe, ale to 
raczej my dziękujemy zarów-
no Pani, jak i ogromnej rze-
szy mieszkańców pasjonatów 
dłubania w ziemi. 

To Wasze hobby powoduje, że 
domy w wielu przypadkach są ba-

jecznie kolorowe i każdy przecho-
dzień z przyjemnością zerka na bal-

kony upstrzone różnobarwnymi kwia-
tami, na ogródki wymuskane i za-

dbane, w których pysznią się prze-
różne, często rzadkie, okazy roślin.  
Sierpień to czas kwitnienia większo-
ści roślin balkonowych, które w tym 
okresie wymagają wyjątkowej pielę-

gnacji. By pięknie kwitły, cie-
szyły swoją urodą oczy do-
mowników, by mogli usiąść 
w ich otoczeniu i zapomnieć 
na moment o otaczającym 
ich zgiełku miasta, trzeba się 
trochę natrudzić.  Warto!!!, 
bo kwiaty odpłacą to w dwój-
nasób. 

My tradycyjnie przypomina-
my P.T. Czytelnikom o zgła-
szaniu do redakcji kolejnych 
balkonów, ogródków Pań-
stwa zdaniem najładniej-
szych. Chętnie je zaprezentu-

jemy na łamach. 
  pes

Zielony Konkurs

ul. Komuny Paryskiej 13.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ul. Władysława Reymonta 4. ul. Władysława Sikorskiego 4.

ciąg dalszy ze str. 24 naszuka l i  s i ę  l i s a
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ciąg dalszy na str. 23

n a s z u k a l i  s i ę  l i s a
W popołudnie 23 lipca  na Rynku Bytkowskim odbył się kolejny sobótkowy 

festyn. Tym razem z Ligą Obrony Kraju.

Jeszcze przed festynem, na boisku 
przy Rynku, rozegrano turniej w boule 
w dwóch kategoriach – juniorów i se-
niorów. W pierwszej, zwyciężył Paweł 
Bukowiec – w nagrodę otrzymał piz-
zę. Za nim uplasowali się: Dawid Ba-
ran oraz Paulina Antczak. W rywa-
lizacji seniorów I był Robert Frasz-
ka i zdobył oryginalną koszulkę z lo-

go „Boules – Bytków”. Na podium sta-
nęli także: Ryszard Adamczyk i Je-
rzy Dinges. Kolejny turniej w „kul-
ki” rozegrany zostanie 6. sierpnia 
o 11.00.

Popołudniu rynek opanowali „lokow-
cy”. Przy dźwiękach muzyki granej 
przez zespół „Szwagry” – dbał o opra-


