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

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

Na 
stronach:

Kapituła Lauru…
Ludzie mają to,  czego oczekują

Słowo wróblem…

Na basenie.

Dariusz Razakowski wszystkie 
elementy najpierw sam pokazuje.

Wojciecha Korfantego 14.

„Michałkowice” – płytkowanie wejścia  
do jednej z klatek przy Przyjaźni 10.

Półkolonie 2013

Zielony konkurs 2013

Wszyscy 
tracimy 

pieniądze

Sezon remontowy…Treningi…
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Uszkodzono niedawno 
zamontowany słupek 

przeszkodowy przed budynkiem 
Walerego Wróblewskiego 71. H. Wróbla 9B - była sobie skrzynka.

Skradziono po jednym skrzydle 
drzwi do zsypów   

- Wyzwolenia 6A i B.

Zniszczenia wydają się pozornie 
małe: urwana klamka w drzwiach 

wejściowych, rura spustowa odpro-

wadzającą deszczówkę znad dasz-
ku, zniszczona skrzynka na reklamy.

Ot, drobiazgi. Jednak koszt ich usu-
nięcia już taki mały nie jest. Jak do te-
go dołożymy inne drobiazgi to ich suma 
przestaje być drobiazgiem i przeobraża 
się w znaczące kwoty. I tak miesiąc za 
miesiącem i rok za rokiem wyrzucamy 
bezpowrotnie pieniądze, bo komuś nie 
chce się otworzyć normalnie drzwi, bo 
komuś innemu przeszkadza skrzynka 
na reklamy, bo... rozpiera go energia 
i myśli mięśniami a nie głową.

Smutne, przykre, prawdziwe. 
A w efekcie straty rosną.

2000 złotych czeka
Przypominamy, że non stop aktualna 

jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, to 
znaczy zakończone albo wyrokiem są-
du, albo ugodą ze sprawcą, który zobo-
wiąże się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza odpuścić nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona. pes

Wszyscy tracimy pieniądze

A na osiedlach zanotowano:
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Wyzwolenia 6A, B – skradziono 
po jednym skrzydle drzwi do zsypów;

- ul. Wyzwolenia 8B – uszkodzono 
drzwi z piwnicy.

„CHEMIK”
- ul. W. Wróblewskiego 47-49 – zła-

mano drzewo; 
- ul. W. Wróblewskiego 71 – wyła-

mano słupek przeszkodowy;

- ul. Walerego Wróblewskiego 31-41 
 – zniszczono huśtawkę na placu zabaw;

- ul. Alfonsa Zgrzebnioka 51A 
– ściany na parterze porysowano 
gwoździem.

„TUWIMA”
- ul. Hermana Wróbla 4B – skradzio-

no gałkę z drzwi wejściowych;
- ul. H. Wróbla 3B, 4B – skradziono 

rury spustowe z daszku nad wejściem 
do klatki schodowej;

- ul. H. Wróbla 9B – zniszczono 
skrzynkę na reklamy;

- ul. Okrężna – upstrzono bohoma-
zami elewacje garaży.

„MŁODYCH”
- al. Młodych – na placu zabaw wy-

rwano deski z urządzenia zabawowe-
go – lokomotywy.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Grunwaldzka 5B – wybito szybę 

w drzwiach wejściowych.

H. Wróbla 4B - rura spustowa 
komuś przeszkadzała.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Czynsz nie wzrósł od 2,5 roku i naj-
prawdopodobniej nie wzrośnie, więc 
mieszkańcy są zadowoleni. Wal-
ne Zgromadzenie w Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej trwało śred-
nio nieco ponad godzinę – to miara do-
brego, skutecznego zarządzania.

- Nieskromnie powiem, że na pewno 
jesteśmy jedną z lepszych spółdziel-
ni – uśmiecha się Zbigniew Lekston, 
prezes SSM. Jego przekonanie jest 
uzasadnione i poparte faktami.

Najważniejsza jest tu idea spółdziel-
czości i reprezentatywność organów 
kolegialnych. Mimo że ustawa nie 
przewiduje takich struktur, w SSM za-
chowano 7 rad osiedlowych bezpo-
średnio współdziałających z zarządem 
i zapewniających łączność mieszkań-
ców ze spółdzielnią. Przed każdym 
walnym zgromadzeniem odbywają się 
zebrania mieszkańców osiedli, na któ-
rych poruszane są problemy bieżą-
ce, lokalne, dzielnicowe. Dzięki temu 
później zgromadzenie przeprowadza-
ne jest szybko i sprawnie. - Ludzie ma-
ją to, czego oczekują od spółdzielni, są 
w miarę zadowoleni, nie czują potrze-
by dyskusji o sprawach, które można 
załatwić na szczeblu rady osiedla – tłu-
maczy prezes Z. Lekston.

Dlaczego członkowie są zadowo-
leni? Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest przykładem dobre-
go, spółdzielczego zarządzania. Dzię-
ki połączeniu sił i skupieniu środków 
po kolei realizowane są coraz to nowe 
przedsięwzięcia poprawiające kom-
fort życia. Zakończono prowadzony 
od 1997 r. program dociepleń star-
szych budynków, rozpoczęto moderni-
zację elewacji powstałych po 1981 r., 
które nie wymagają już docieplenia. 
Na bieżąco wykonywane są remonty 
i modernizacje balkonów, chodników, 
oświetlenia, ze 199 wind 40% wymie-
niono już na nowe. Trwa zakrojony 
na szeroką skalę program estetyza-
cji klatek schodowych, które pokrywa 
się kafelkami, z jednoczesną wymia-
ną drzwi na nowoczesne, aluminiowe. 
- Sam słyszałem, jak mieszkańcy mó-
wią: „Nareszcie Europa” – podkreśla 
z dumą prezes.

Siemianowicka SM znana jest z ini-
cjatyw i działań prospołecznych. Zbu-
dowała już cztery wielofunkcyjne bo-
iska, w planach jest piąte, na Osiedlu 
Młodych. Najnowszym, autorskim, po-
mysłem prezesa Z. Lekstona są bez-
płatne zajęcia sekcji piłkarskiej dla 
dzieci (nie tylko chłopców) w wieku 
7-12 łat prowadzone pod patronatem 

Śląskiego ZPN przez doświadczonych 
trenerów wskazanych przez Związek. 
Trenuje już przeszło 60 uczestników 
i liczba ta wzrasta. Siemianowicka SM 
organizuje także półkolonie, wycieczki, 
festyny z konkursami, zawodami i wy-

stępami artystycznymi (ostatnie to „Po-
witanie Lata” na Rynku Bytkowskim), 
czy doroczną imprezę w Bańgowie. - 
Cieszy nas bardzo, że młodzież bawi 
się, gra i rozwija swoje talenty, zamiast 
siedzieć przed komputerem – komen-
tuje prezes SSM. - Warto zauważyć, 
że zawdzięczają to spółdzielni. W ma-
łych wspólnotach o takich przedsię-
wzięciach można zapomnieć. Władze 
SSM zdają sobie sprawę, że stan za-
sobów spółdzielczych rzutuje na ca-
łe miasto (ponad połowa siemiano-
wiczan mieszka w spółdzielni), toteż 
przy współpracy z władzami miejskimi 
starają się, aby ten wizerunek popra-
wiać. Zachęcony sukcesem, jakim było 
stworzenie Rynku Bytkowskiego, pre-
zes Z. Lekston planuje w tym roku zre-
witalizować i ożywić podobny rynek na 
os. Młodych. - Z miastem współpraca 
układa się dobrze – zaznacza – nie na-
rzekam, ale chcielibyśmy oczywiście 
więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Aktualnie spółdzielnia prowadzi ko-
lejną inwestycję: rozpoczęto budowę 
czterech z 12 planowanych domków 
jednorodzinnych przy ul. J. Bema. Wy-
różnia je stosunkowo niska cena (499 
tys. zł za 148 m2 z garażem) i świetna 
lokalizacja – do centrum stolicy aglo-
meracji można dojechać w niespełna 
kwadrans.

Skąd Zarząd SSM bierze pienią-
dze na te wszystkie działania? Kon-
sekwentnie wprowadzane pomysły na 
usprawnienia i modernizacje owocują. 
- Dzięki m.in. wymianie silników wind 
i zainstalowaniu oświetlenia klatek 
schodowych opartego na czujnikach 
ruchu, w ubiegłym roku zapłaciliśmy 
za prąd o 270 tys. zł mniej niż w po-
przedzającym – podaje przykład pre-
zes Z. Lekston. - Czynszu nie podno-
siliśmy od 2,5 roku, w tym roku też nie 
przewidujemy. A to ludzi najbardziej 
cieszy. Za to kochają spółdzielnię.

Mówiąc o planowanych noweliza-
cjach prawa Zbigniew Lekston, za-
uważył: Obowiązkowe powstawanie 
wspólnot mieszkaniowych oznacza de 
facto likwidację spółdzielni i solidary-

zmu spółdzielczego, pojawią się nie-
uniknione konflikty partykularnych in-
teresów. Ja do tego ręki nie przyłożę. 
Zmuszanie łudzi do wstąpienia do ja-
kiejś organizacji, w dodatku wbrew ich 
woli jest niekonstytucyjne. Przecież już 
teraz można zakładać wspólnoty, tyl-
ko że nasi członkowie jakoś się do te-
go nie garną, chociaż w większości 
budynków ponad połowa ma wyod-
rębnione prawo własności. Na zebra-
niach przed WZ oddolnie podejmowa-
no uchwały zobowiązujące zarząd do 
wystąpienia o zaniechanie prac nad 
proponowanymi nowelizacjami ustawy 
o spółdzielczości.

Dziwnych, niekonstytucyjnych zapi-
sów jest w tych projektach więcej. Nie 
bardzo rozumiem na przykład, dlacze-
go kadencyjność miałaby obowiązy-
wać prezesów spółdzielni, a nie innych 
firm, spółek czy korporacji.

W przypadku wejścia w życie no-
wych projektów ustawowych, w naszej 
spółdzielni należałoby powołać ok. 350 
wspólnot. I ktoś musiałby za to zapła-
cić. Już widać, jak wielu jest chętnych 
do piastowania funkcji prezesów takich 
wspólnot. To wielki rynek dla stanowisk 
administracyjnych, pole rozwoju biuro-
kracji i marnowania pieniędzy miesz-
kańców na powielanie tych samych 
prac. Obserwujemy nie od dziś, że 
przed wyborami zawsze się coś wokół 
spółdzielczości dzieje. Liczę na to, że 
te projekty ostatecznie trafią do kosza.

W śmieciach bez rewolucji
Nowy akt prawny nie spowodował 

w SSM rewolucji. Jeszcze przed wej-
ściem w życie ustawy w mieście se-
gregowano ok. 40% odpadów Teraz 
tylko 1009 mieszkańców spółdziel-
ni stwierdziło, że nie chce i nie bę-
dzie tego robić. Pewne perturbacje 
wywołała konieczność rozliczania się 
według liczby osób zamieszkałych, 
a nie – jak poprzednio – zameldowa-
nych, przy czym gmina uznała za ko-
nieczne przedstawianie „zaświadczeń 
o oświadczeniach”. - Mimo wszystko 
– komentuje Z. Lekston – uważam, że 
nowe regulacje idą w dobrym kierun-
ku, chociaż jako społeczeństwo nie je-
steśmy mentalnie do nich przygoto-
wani. Brakuje odpowiednich działań 
uświadamiających, akcji informacyj-
no-propagandowej. Segregacja odpa-
dów moim zdaniem powinna wynikać 
z przekonania i z natury, a nie z naka-
zów czy zakazów.

Marek F. Klimek, Dziennik Gazeta Prawna. Ma-
teriał ukazał się w dodatku „Monitor Rynkowy”. Pu-
blikujemy jego obszerne fragmenty. Tytuł od redak-
cji „MS”

Ludzie mają to,
czego oczekują
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Tekst sponsorowany

Latem RENOMA kusi zniżką
- Kręgle to fajne urozmaicenie cza-

su wolnego, szczególnie jak jest 
deszczowa pogoda, śpiący dzień 
i nie chce się nic robić. Ja wybra-
łem się tutaj z kolegami z bloku. 
Zamówiliśmy dwie godziny i to na 
pewno nam wystarczy – powiedział 
nam pewnego lipcowego przedpo-
łudnia 16-letni Mateusz z osiedla 
„Chemik”. W lipcu i sierpniu mło-
dzież szkolna ma zniżki na grę. Dla-
czego więc nie spróbować?

W Strefie Rozrywki „RENOMA”, co 
roku w okresie wakacyjnym, dzieci 
i młodzież mają zniżkę 20% za go-
dzinę gry – za okazaniem ważnej le-
gitymacji – od poniedziałku do piąt-
ku od 11.00 do 17.00. W wakacje lubi-
my niekiedy spróbować czegoś nowe-
go, innego. I chociaż kręgle za sprawą 
„RENOMY” są już w naszym mieście 
od lat, wciąż możemy tę grę, ten ro-

dzaj rozrywki zaliczyć do „tych innych”, 
mniej popularnych.

- Ja bowlingiem zaraziłem się od ro-
dziców. Mój tata od czasu do czasu za-
gląda tu z kolegami, ale w weekendy, 
kiedy nie pracuje. Na początku jakoś 
mnie nie ciągło do kręgielni. Wolałem 
i w sumie do dzisiaj wolę nożną i jaz-
dę na rowerze, ale raz na jakiś czas 
można zrobić coś innego – stwierdził 
16-letni Adrian z „Chemika”, kolega 
Mateusza.

Jak powiedziano nam w obsłudze lo-
kalu, w lipcu zainteresowanie grą by-
ło raczej umiarkowane. – Ludzie w sło-
neczne, ciepłe dni wolą raczej jechać 
na basen, kąpielisko, nie ciągnie ich tak 
do zamkniętych pomieszczeń. Co inne-
go gdy pogoda jest deszczowa, a na 
dworze chłodno. Były takie dni w czerw-
cu i pierwszej połowie lipca, wtedy mie-
liśmy całkiem sporo grających.

„RENOMA” nie tylko kręglami stoi. 
Dziwnym byłoby, gdyby „Strefa Roz-
rywki” kończyła się jedynie na bowlin-
gu... Tak więc w tym samym budynku 
przy Walerego Wróblewskiego 37, 
„w cenie”, zagramy też w piłkarzyki, 
lotki albo cymbergaja. Jest też niewiel-
ki bar, gdzie można czegoś się napić 
albo coś skubnąć.

A my przypominamy: Podczas wa-
kacji dzieci i młodzież ucząca się 
– za okazaniem ważnej legitymacji 
szkolnej – mają 20% zniżkę za go-
dzinę gry. Zniżka przysługuje – od 
poniedziałku do piątku od 11.00 do 
17.00.

Strefa Rozrywki „RENOMA” mieści 
się w osiedlu „Chemik”. Czynna jest od 
niedzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00. 

rg 

Czy jest alternatywa  
dla cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T?

W maju tego roku wyłączony został na naszym terenie 
sygnał  telewizji  analogowej,  a  wprowadzona  została 
telewizja  cyfrowa  DVB-T,  która  umożliwia  sygnał 
w jakości hd i oferuje więcej kanałów. W związku z tym 
wielu  z  nas  zastanawia  się  czy  warto  dalej  korzystać 
z  telewizji  kablowej,  jeśli  za  darmo  mamy  dostępną 
telewizję i to niektóre kanały w jakości HD. 

Lokalna firma E-Siemianowice wychodząc naprzeciw 
Państwa potrzebom wprowadziła usługę „Cyfrowa 
antena”.  Nasza  usługa  polega  na  ofercie  telewizyjnej, 
która dostępna jest w DVB-T oraz dodatkowo w pakiecie 
umieściliśmy kilka podstawowych kanałów tematycznych: 

Coś dla dzieci (Disney channel), trochę sportu (Eurosport, 
Polsat sport, Polsat sport News, N Sport)  programy 
dokumentalne  (Discovery  Channel,  National  Geografic) 

coś  dla  Pań  (TVN  Style)  oraz  programy  informacyjne 
(TVN24 HD, TVN CNBC, TVN Meteo). W sumie to 52 
kanały w tym 8 w jakości HD

Ale  nasza  usługa  to  nie  tylko  telewizja,  nasz 
nowoczesny dekoder HD to również domowe centrum 
multimedialne, za jego pomocą mogą Państwo oglądać 
filmy z lokalnych nośników (Pendrive lub dysk USB) 
lub  bezpośrednio  z  sieci.  Można  również  nagrywać 
programy  oraz  korzystać  z  takich  serwisów  jak  You 
Tube. By uniknąć problemów z kilkoma pilotami nasz 
dekoder  obsługuje  również  odbiorniki  TV  USB  jest 
także możliwość zatrzymywania telewizji na żywo.

Usługa „Cyfrowa antena” jest dostępna dla naszych abo-
nentów za jedyne 19,90 zł. Pełną listę kanałów można zna-
leźć na naszej stronie: 

www.e-siemianowice.pl
Usługa jest dostępna w większości zasobów SSM.

Tekst sponsorowany
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3 lipca br. z inicjatywy Andrzeja Gościniaka – przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa i prze-
wodniczący Sejmiku Śląskiego IV kadencji w Sali Szarej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

odbyło się spotkanie członków Kapituły Lauru Bytkowa. Na posiedzeniu tym zdecydowano, zresztą jednogłośnie, 
iż w tym roku podczas jubileuszowej, X edycji Święta Bytkowa, jaka odbędzie się 7 września, wręczone zostaną 
wyjątkowo trzy statuetki, w tym jedna pośmiertnie.

Kapituła Lauru Bytkowa już wybrała
Posiedzenie Kapituły  

Lauru Bytkowa
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Za-

rządu Stowarzyszenia Przyjaciół Byt-
kowa, które jest pomysłodawcą statu-
etki i jej wręczania przy okazji Święta 
Bytkowa – najważniejszej imprezy kul-
turalno-rozrywkowej odbywającej się 
w tej dzielnicy miasta. Spo-
śród kilku propozycji, jakie 
mieli przed sobą członkowie 
Kapituły, a które wypłynęły od 
mieszkańców, po przedsta-
wionej argumentacji, przegło-
sowano decyzję o wręczeniu 
trzech statuetek. – Nie chcę 
zdradzać więcej szczegółów. 
Mamy taką tradycję, że na-
zwiska laureatów są przecho-
wywane w tajemnicy prak-
tycznie do samego Święta 
Bytkowa i nikt poza członka-
mi Kapituły oraz Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bytkowa nie wie o nich wcze-
śniej. Bytkowska publiczność dowia-
duje się o tym zawsze jako pierwsza – 
mówi Andrzej Gościniak – przewod-
niczący SPB. Mogę zdradzić tylko tyle, 
że jeden Laur przyznany zostanie po-
śmiertnie – dodaje. 

W posiedzeniu wzięli udział: Stani-
sław Kowarczyk – były prezes Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
który przewodniczy Kapitule, Zygmunt 
Łukaszczyk - Wojewoda Śląski, Adam 
Matusiewicz – były Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego, Adam Janik – 
Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów 
Mechanicznych S.A. w Siemianowicach 
Śląskich, Alicja Jaźwiec – była wielo-
letnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Siemianowicach Śląskich, Ryszard 
Sklorz – właściciel firmy DAXBOR, któ-
ra budowała Rynek Bytkowski, Piotr 
Madeja – były prezydent, a dziś Sekre-
tarz Miasta, Ryszard Seręga – prezes 
miejskiego TKKF oraz Zbigniew Krup-
ski – kierownik Domu Kultury „Chemik”. 
Wymienionych w minionych latach wy-
różniano Laurem i ten fakt otworzył im 
drogę do zasiadania w gronie członków 
Kapituły Lauru i uczestniczyć w spotka-
niach oraz decydować o kolejnych no-
minacjach. Taki przywilej nabyło do-
tychczas dwadzieścia osób (W imieniu 

Wojskowych Zakładów Mechanicznych 
S.A. w Siemianowicach Śląskich, które 
otrzymały Laur w 2012 roku, występuje 
Prezes Zarządu). 

Z różnych względów, zazwyczaj za-
wodowych, nie mogli przybyć na to spo-
tkanie inni członkowie Kapituły, ale war-
to przy okazji przypomnieć ich nazwi-

ska. Są to m.in.: prof. dr Zdzisław Ja-
neczek – historyk, autor licznych publi-
kacji o Siemianowicach Śląskich, Kazi-
mierz Kutz – wybitny reżyser, Zbigniew 
Lekston – obecny prezes SSM, prof. dr 
hab. Arkadiusz Nowak – profesor pra-
wa, wykładowca uniwersytecki, Henryk 
Nowak – były wiceprezes Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ks. Kon-
rad Zubel – wieloletni proboszcz i bu-
downiczy parafii pw. Ducha Świętego 
w Bytkowie, a także Jacek Guzy – pre-
zydent Siemianowic Śląskich.

Przed laty skład Kapituły tworzyły też 
nieżyjące już osoby: Barbara Blida – 
wieloletnia poseł na Sejm i minister go-
spodarki przestrzennej i budownictwa 
w latach 1993-1996, Czesław Guzy – 
kronikarz Bytkowa. Pośmiertnie Laura-
mi dotychczas uhonorowano: Mirosła-
wa Kicińskiego – rzeźbiarza, autora 
statuetki Lauru, Romana Majnusza – 
byłego kierownika administracji os. „Wę-
złowiec” i Pełnomocnika Zarządu SSM.

Laur Bytkowa  
laurem dla zasłużonych 

i zaangażowanych obywatelsko
Pierwsze Święto Bytkowa odbyło się 

w 2004 roku. Już wtedy zastanawiano 
się nad tym, co zrobić, aby właściwie 
raczkująca jeszcze impreza stała się 
czymś wyjątkowym dla Bytkowian, nie 
tylko stricte opierającą się na rozryw-

ce. Pojawiła się wówczas propozycja 
ze strony Andrzeja Gościniaka i Sto-
warzyszenia Przyjaciół Bytkowa, aby 
honorować osoby zasłużone dla Byt-
kowa, Siemianowic Śląskich i Górne-
go Śląska. Także po to, jak mówi Go-
ściniak, by promować, pokazywać lu-
dzi jacy otaczają nas wokoło, a o któ-

rych istnieniu często nie ma-
my nawet pojęcia. Aby poka-
zywać ich sukcesy zawodo-
we, artystyczne i inne. Dobre 
przykłady... w pewien sposób 
związane z Bytkowem.

Był już pomysł, ale potrzeb-
na była realizacja. Dyskuto-
wano więc nad tym, jaką na-
zwę miałoby nosić owo wy-
różnienie, bo przecież jakąś 
musiało... Ostateczna propo-
zycja brzmiała: Laur Bytkowa 
– prosto ale i zarazem dum-

nie. Dalej, konieczne było dopracowa-
nie wyglądu statuetki. Zwrócono się 
więc do znanych bytkowskich rzeźbia-
rzy Mirosława jego syna - Jacka Ki-
cińskiego o przedstawienie propozy-
cji, jak mogłoby „to” wyglądać. Spo-
śród trzech projektów wybrano jeden 
i to właśnie wykonana z brązu statuet-
ka ukazująca „drzewko szczęścia” wro-
śnięte w podstawę i z napisem „Laur 
Bytkowa” wygrała. Dodatkowo na każ-
dej statuetce umieszczona jest tablicz-
ka kto ją otrzymał i, co ciekawe, wyryty 
jest także numer. – Egzemplarz z nu-
merem „00” znajduje się w pracowni 
ś.p. Mirosława Kicińskiego, jest w jego 
zbiorach rodzinnych, egzemplarz o nu-
merze „0” stoi w siedzibie Stowarzy-
szenia Przyjaciół Bytkowa, ale nie jest 
ono oczywiście laureatem, zaś statu-
etki o numerach od „1” wzwyż, trafia-
ją w ręce kolejnych wyróżnionych osób 
lub instytucji. Z numerem „20” statuet-
kę otrzymał Zbigniew Krupski – było to 
w zeszłym roku – tłumaczy prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Bytkowa. Statu-
etka wcale nie jest lekka. Choć nie wy-
gląda, to waży około 0,5 kg, bo jest wy-
konana z brązu.

Dzisiaj Laur wrósł w tradycję Bytko-
wa. Mieszkańcom od początku taka 
forma doceniania nieprzeciętnych lu-
dzi spodobała się i co roku oklasku-

Kapituła podczas obrad.
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

9. 09. 2013 r.
poniedziałek

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

Leśna 7, 7A, B

10. 09.
wtorek

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

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

11. 09.
środa

Niepodległości 63A-C; 61D-F;  
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15;  
Władysława Reymonta 38-44;  
Karola Szymanowskiego 14

12. 09.
czwartek

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

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

13. 09.
piątek

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

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23

14. 09.
sobota

Grunwaldzka 6A-C; 

16. 09.
poniedziałek

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

17. 09.
wtorek

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

18. 09.
środa

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

7. 10. 
poniedziałek 

Wyzwolenia 6A-B;
Walerego Wróblewskiego 69 (1-56); 

Powstańców 54A; Grunwaldzka 2A-C; 

8. 10. 
wtorek 

Wyzwolenia 10A-B;  
Walerego Wróblewskiego 69 (57-112); 
Powstańców 54B; Grunwaldzka 2D, 7

Termin Budynek, adres

9. 10. 
środa 

Wyzwolenia 8A-B;  
Walerego Wróblewskiego 69 (113-154); 
Powstańców 54C; Grunwaldzka 3A-B, 9

10. 10. 
czwartek 

Wyzwolenia 8C; Stawowa 7;  
Walerego Wróblewskiego 71 (1-56); 

Powstańców 46A; Grunwaldzka 3C-F

11. 10. 
piątek 

Emilii Plater 21A-B;  
Walerego Wróblewskiego 71 (57-112); 

Komuny Paryskiej 1 (1-55)

12. 10. 
sobota 

Władysława Jagiełły 11A-C

14. 10. 
poniedziałek 

Stawowa 5, 6; Komuny Paryskiej 1 (56-110);
Walerego Wróblewskiego 71 (113-154); 

Władysława Jagiełły 11D, 13C

15. 10. 
wtorek 

Walerego Wróblewskiego 73 (1-56); 
Komuny Paryskiej 3 (1-55); Stawowa 11, 11A;  

Władysława Jagiełły 13A-B

16. 10. 
środa 

Walerego Wróblewskiego 73 (57-112); 
Komuny Paryskiej 3 (56-110);  

Władysława Jagiełły 7A-C

17. 10. 
czwartek 

Walerego Wróblewskiego 73 (113-154); 
Komuny Paryskiej 5 (1-55);  
Władysława Jagiełły 7D, 9C

18. 10. 
piątek 

Komuny Paryskiej 5 (56-110);  
Władysława Jagiełły 9A, B

19. 10. 
sobota 

Władysława Jagiełły 3A-C

21. 10. 
poniedziałek 

Komuny Paryskiej 6B-C, 13A-B; 
Władysława Jagiełły 3D, 1A

22. 10. 
wtorek

Władysława Jagieły 1B-C

ją kolejnych wyróżnionych podczas 
uroczystości wręczenia im statuetek 
w trakcie Święta Bytkowa. Warto po-
kazywać publicznie osoby zasłużone 
dla społeczności. Warto dziękować lu-
dziom, jeśli jest za co. 

Od zeszłego roku wyróżnienia te wrę-
czane są podczas okolicznościowego 

spotkania w Willi Fitznera, a informacje 
i sylwetki nagrodzonych prezentowane 
są już podczas imprezy na Rynku Byt-
kowskim. Portrety wszystkich laureatów 
prezentowane są na ozdobnej tablicy 
znajdującej się na ścianie w siedzibie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa przy 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 43A. Jest 

jeszcze na niej sporo miejsca i z pew-
nością w kolejnych latach dołączą do te-
go zacnego grona kolejni zasłużeni byt-
kowianie, siemianowiczanie, Górnoślą-
zacy tudzież najprężniej działające in-
stytucje, o solidnej historii i przynoszą-
ce chlubę miastu i regionowi śląskiemu.

Rafał Grzywocz
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Okrężna 1
Straż pożarna i dym*

Witam!
Późny niedzielny wieczór cała nasza 

rodzina spędzała na balkonie. Około 
godziny 22 poczuliśmy zapach pod-
grzewanego obiadu, który po kilku-
nastu minutach zmienił się w smród 
przypalanego jedzenia. Z minuty na 
minutę smród zaczął robić się coraz 
bardziej intensywny, ale nie wiedzie-
liśmy skąd dochodzi. Okazało się, że 
w naszym mieszkaniu śmierdzi bar-
dziej niż na balkonie, a w łazience 
i kuchni jest lekko zadymione... By-
liśmy już pewni, że ktoś w naszym 
wieżowcu pod nami (prawdopodobnie 
w naszym pionie) zostawił jedzenie na 
kuchence i chyba wyszedł z domu, bo 
gdyby był w mieszkaniu już dawno ze-
stawiłby garnek z ognia.

Mieliśmy rację. Zauważyliśmy, że na 
9 piętrze z okna kuchennego wydoby-
wa się dym. Najpierw jedno z nas ze-
szło do sąsiada, ale nikt nie otwierał 
mimo dzwonienia i walenia w drzwi. 
Postanowiliśmy wezwać straż. Przyje-
chali w ciągu 5 minut. Wyważyli drzwi, 
garnek wystawili na parapet kuchen-
nego okna, przedmuchali pomieszcze-
nia. Okazało się, że w środku jednak 
ktoś był, bo było też pogotowie, które 

spędziło w mieszkaniu trochę czasu. 
Następnego dnia w naszej kuchni i ła-
zience jeszcze było czuć lekki smród 
spalenizny, ale to nic w porównaniu 
do mieszkania sąsiada, który oprócz 

smrodu ma zapewne jeszcze kuchnie 
do odmalowania. Zastanawiam się tyl-
ko, dlaczego nikt nie otwierał drzwi... 
Spał? Aż tak?? Ech... Ważne, że ni-
komu nic poważnego się nie stało. 
Szczęście w nieszczęściu jest takie, 
że to była niedziela, bo w sobotę o tej 
godzinie w taki upał większość spędza 
czas ze znajomymi na dworze a wtedy 
mogłoby się wszystko skończyć o wie-
le gorzej...

Mieszkanka ul. Okrężna 1
Zarząd SSM: Dziękujemy za reak-

cję i apelujemy zarazem do wszyst-
kich zamieszkałych o większą uwa-
gę przy korzystaniu z pieców ga-
zowych, elektrycznych etc. Chwi-
la zapomnienia może mieć bardzo 
tragiczne konsekwencje dla wielu 
zamieszkałych osób.

*Tytuł od redakcji „MS”

Kto odpowiada  
za szczury?*

Witam!
Razem z rodziną mieszkam w wie-

żowcu przy ul. Okrężnej. Samochód 
parkujemy przy krawężniku tuż obok 
piekarni albo na małym parkingu na 
przeciwko piekarni. Wystarczyło że-
by auto stało nieruszane 2 dni i wlazły 
do niego szczury i przegryzły głów-
ne kable zasilające pod maską. Auto 
unieruchomione. Moje pytanie brzmi: 
kto za to odpowiada? Spółdzielnia? 
Urząd Miasta? Prezydent? Bo chęt-
nie pociągnę tą osobę do odpowie-
dzialności. Ręce opadają. Mamy pięk-
ne osiedle a szczury latają tutaj jak 
na wysypisku. Skoro trutki wystawia-
ne są w piwnicach to, co za problem 
porozkładać je na osiedlu? Wystarczy 
powbijać paliki i umieścić na nich ta-
bliczki ostrzegawcze. Osobiście wo-
le ominąć taką tabliczkę spacerując 
z psem niż to, że mamy teraz auto 
unieruchomione przez kilka dni. Moż-
na też porozkładać trutki przy śmiet-
nikach i wzdłuż krawężnika przy jezd-
ni by dzieci bawiące się na trawniku 
mogły być bezpieczne. Zastanawiam 
się jeszcze, jaka byłaby reakcja gdy-
by coś takiego przytrafiło się „komuś 

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pi-
sząc czy też telefonując do nas. Prosi-
my też o zwięzłe przedstawienie nurtują-
cej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie bę-
dzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie ode-
brane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się kiero-
wać, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, sło-
wo... może zabić.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania 
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 licz-
by 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 wyjaśnie-

nia indywidualnej sprawy, obowiązko-
wo podawać cały adres i dopisać zda-
nie o wyrażeniu zgody na odtajnienie 
swych danych i przekazanie ich odpo-

wiednim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym ta-
ka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często miała-
by wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na 
względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim apa-
racie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Słowo 
wróblem...
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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

ważnemu”, kto ma „różne znajomo-
ści”, podejrzewam, że szybka i że na-
stępnego dnia pojawiłby się na osie-
dlu deratyzator.

Aleksandra
Zarząd SSM: Zdarzenie, które Pani 

opisała jest na szczęście incydental-
ne dla użytkowników samochodów 
parkujących nie tylko przy tej uli-
cy. Przypadek miał miejsce na dro-
dze należącej do miasta, jednakże 
nie można winą za zaistniałą sytu-
ację obarczać właściciela drogi czy 
też terenów przyległych będących 
w posiadaniu UM czy SSM. Szczu-
ry, a nie wiadomo czy to nie np. ku-
ny, które szczególnie upodobały so-
bie przegryzanie kabli, to zwierzęta 
bardzo ruchliwe i nie wiadomo ani 
kiedy i skąd przywędrowały ani też, 
kiedy i dokąd się udadzą, tym bar-
dziej, że całe miasto połączone jest 
podziemnymi sieciami centralnego 
ogrzewania, kanalizacyjnymi i inny-
mi, które stały się naturalnymi dro-
gami wędrówek dla tych gryzoni.

Informujemy, że niezależnie od te-
go czyj jest ten teren administracja, 
niezwłocznie po otrzymaniu sygnału 
o szczurach, zleciła specjalistycznej 
firmie przeprowadzenie deratyzacji.

*Tytuł od redakcji „MS”

Boisko na „Chemiku”*
Szanowna redakcjo!

Spółdzielnia regularnie – i słusznie – 
inwestuje w budowę boisk sportowych 
na osiedlach. Chciałbym zapytać, czy 
przewidywana jest budowa boiska do 
gry w piłkę nożną także na osiedlu 
Chemik? Póki co, takie tu nie istnie-
je, a zapewne cieszyłoby się sporym 
zainteresowaniem, tak jak ma to miej-
sce gdzie indziej. Zwracam uwagę, że 
boisko, które niedawno oddano na os. 
Chemik, niestety nie jest przystosowa-
ne do gry w piłkę.

Pozdrawiam
M. B. (imię i nazwisko  

do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Od kilku lat Zarząd 

SSM wspólnie z Radami Osiedli 
i Urzędem Miasta realizuje program 
budowy boisk do gry w piłkę nożną 
w spółdzielczych osiedlach. Boiska 
takie powstały już w osiedlach: 
„Węzłowiec”, „Tuwima”, „Bańgów” 

i „Michałkowice”. W 2014 roku pla-
nowana jest realizacja boiska na 
os. „Młodych”. Niestety, tego typu 
przedsięwzięcie nie jest planowa-
ne w os. „Chemik”, gdyż nieznaj-
dujemy tam terenu umożliwiające-
go budowę takiego obiektu. Pod-

kreślamy w tym miejscu, że zainte-
resowani z osiedla „Chemik” mogą 
skorzystać z boisk wyszczególnio-
nych wyżej.

*Tytuł od redakcji „MS”

Piasek, ogrodzenie, 
krzewy i śmieci*

Dzień dobry chciałbym poruszyć kil-
ka spraw stanu dotyczących placu za-
baw przy ul. Przyjaźni 46.

1. Stan piasku w piaskownicy, który 
jest w tragicznym stanie i to od bardzo 
dawna – aż strach zostawić tam dziec-
ko. Piasek, który dzieci podczas zaba-
wy wysypują poza piaskownice rano 
jest zamiatany i z wszelkimi śmiecia-
mi tj. patyki, liście, kamienie i wrzuca-
ny z powrotem do piaskownicy. Nad-
mienię, iż na placach zabaw niezamy-
kanych piasek jest czyściutki.

2. Wysokość ogrodzenia, które ma 
chronić dzieci przed piłkami, którymi 
gra się na boisku – jest stanowczo za 
krótka. Wielokrotnie już piłka przelaty-
wała na plac zabaw z dużą siłą – na 
całe szczęście nie trafiło jeszcze żad-
nego dziecka.

3. Chciałbym się dowiedzieć, jaki by-
strzak wymyślił posadzenie krzewów 
z kolcami wokół placu zabaw?

Kolejnym tematem, który chciałbym 
poruszyć to, na co będą wydawane 
pieniądze z podwyżek na wywóz nie-
czystości, bo jak na razie nie widzę 
zmian na lepsze wręcz przeciwnie ko-
sze do segregacji są zawsze prze-
pełnione a niemieszczące się w nim 
śmieci walają się wokół pojemników.

Marcin, mieszkaniec ul. Przyjaźni 46
Zarząd SSM: Opisany przez Pa-

na sposób sprzątania rozrzuconego 
piasku jest delikatnie mówiąc na-
ganny. Administracja zwróci uwa-
gę dozorcy, że takie praktyki są nie-

dopuszczalne a w przypadku po-
wtarzania się wspomnianej sytuacji 
wyciągnie konsekwencje dyscypli-
narne.

Zapewniamy, że stan piasku zo-
stanie skontrolowany. Z chwilą 
stwierdzenia jego złej jakości ADM 
dokona wymiany.

Zamontowane na boisku tzw. pił-
kołapacze są zgodne z normami do-
tyczącymi tych zabezpieczeń. Z do-
świadczenia wiemy, że właściwie 
żadna wysokość może nie być do-
statecznym zabezpieczeniem boiska 
przed wypadaniem piłki poza jego 
obręb.

Administracja rozważy możli-
wość likwidacji krzewów z kolca-
mi jednakże informujemy, że krze-
wy posadzone są poza placem za-
baw, a teren ten nie jest przezna-
czony do przebywania na nim dzie-
ci bez opieki.

Odnośnie uwagi o segregowa-
niu śmieci informujemy, że za go-
spodarkę odpadami komunalny-
mi odpowiedzialny jest Urząd Mia-
sta i właściwie to tam należy kiero-
wać wszelkie pytania i wątpliwości. 
Obecnie całość obsługi znajduje 
się jeszcze w fazie organizacji, więc 
mogą wystąpić jakieś zawirowania. 
Informujemy, że na terenach SSM 
aktualnie znajduje się 56 tzw. dzwo-
nów przeznaczonych do selektyw-
nej zbiórki zaś docelowo na nasz 
wniosek ma ich być 102. Ta ilość 
winna zdecydowanie poprawić aktu-
alny stan.

Przepełnienie tych miejsc świad-
czy – co bardzo cieszy – że miesz-
kańcy zasobów SSM bardzo poważ-
nie i obowiązkowo podeszli do se-
gregacji odpadów.

*Tytuł od redakcji „MS”

Potrzebny market*
Dzień dobry!

Jestem mieszkanką Osiedla Bań-
gów od początku jego istnienia i z ża-
lem stwierdzam, iż nic przez te 25 lat 
się nie zmieniło, jeśli chodzi o skle-
py na naszym osiedlu. Cały czas je-
steśmy skazani na małe sklepiki gdzie 
ceny pozostawiają wiele do życze-
nia a i asortyment w nich nie za du-
ży. Markety rosną jak grzyby po desz-

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 8
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

U szczytu sezonu remontowego

Osiedle „Bańgów”
Od dobrych paru tygodni w tym osie-

dlu docieplane są trzy z czterech za-
planowanych w tym roku budynków, 
przy adresach: Władysława Reymon-
ta 14-24, 26-36, 38-48. Niektórym mo-
że wydawać się, że to długo, za długo, 
ale trzeba mieć świadomość, iż ma-
my okres lęgowy ptaków, stąd niekie-
dy jest potrzeba spowolnienia, a nawet 
wstrzymania robót na pewien czas. 
„Bańgów” nie jest oczywiście wyjąt-
kiem w tym względzie. Nie dalej, jak 
w osiedlu „Węzłowiec” – na dociepla-
nych budynkach przy Władysława Ja-
giełły – mamy podobną sytuację. Póki 
co, realizacja zadań zmierza ku dobre-
mu i wkrótce kolejne bloki tego osiedla 
wyglądać będą właściwie jak nowe.

Jeszcze przy ulicy Władysława Rey-
monta, tyle że na budynku o nume-
rze 10-12 trwa obecnie wymiana okien 
piwnicznych. Większość wstawiona 
była już pod koniec lipca. 

Nieco dalej, przy ulicy Karola Szy-
manowskiego 1-9 rozpoczęła się es-
tetyzacja wejść do klatek, poprzez 
płytkowanie ścian oraz posadzek. Na 
razie ekipa remontowa zaczęła zlece-
nie od klatek 1-3. Na rozpoczęcie roku 
szkolnego dzieciaki będą już wycho-
dzić przez odświeżone wejścia.

W lipcu działo się też trochę na da-
chach niektórych budynków. Jednak 
nie chodziło o jakiś remont bądź na-
prawę, ale wykonanie zaleceń komi-
niarskich, by w budynkach przy uli-
cy Władysława Reymonta 56, Karo-
la Szymanowskiego 4, 7, 10, Marii 
Skłodowskiej-Curie 31 podnieść ko-
minki wentylacyjne. Ma to na celu po-
prawę wentylacji w mieszkaniach.

Wiadomości z osiedla „Bańgów” uzu-
pełniamy informacją-meldukiem o tym, 
że dokonano neutralizacji gniazda szer-
szeni, jakie owady te założyły na złą-
czach płyt budynku przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 7. Po zgłoszeniu 
problemu przez jednego z mieszkań-
ców bloku, w feralnym miejscu pojawił 

się ubrany w specjalną odzież ochron-
ną pracownik zewnętrznej firmy doko-
nującej dezynsekcje. Ubiór choć wyglą-
dający nieco na kosmiczny skafander 
był adekwatny do zagrożenia, bo z szer-

szeniami żartów nie ma. Kilka użądleń 
i może być bardzo różnie. Świat zwie-
rząt wyraźnie upodobał sobie to osiedle. 
A to sowy, a to szerszenie...

Osiedle „Chemik”
Dawno nie jechało się tak przyjem-

nie ulicą Alfonsa Zgrzebnioka, jak 
po długo oczekiwanym remoncie dro-
gi. W lipcu miasto ukończyło roboty 
drogowe na odcinku tej ulicy, w kie-
runku pawilonu usługowo-biurowego 
przy „43A”. Pozostając jeszcze w kwe-
stii drogowej infrastruktury, służby ad-
ministracji załatały dziury w jezdni przy 
Walerego Wróblewskiego 53 i 57, 
a także mają zamiar, jeszcze w sierp-
niu, uzupełnić ubytki na wjeździe do 
pawilonu usługowo-handlowego przy 
Walerego Wróblewskiego 67.

W ostatnich tygodniach w osiedlu 
nasadzono w sumie piętnaście no-
wych drzewek niskopiennych w miej-
sce starych, często spróchniałych, wy-
ciętych jakiś czas temu drzew. Nasa-
dzenia wykonano w rejonie budynków 
przy ulicach:

- Niepodległości 66,
- Walerego Wróblewskiego 43, 45, 

55 i 57.

Ponadto, już w innym zakresie robót, 
wyremontowano schody do wieżowca 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego 
71. Z informacji administracji wynika, 
że będzie niedługo wykonany jeszcze 
podjazd dla wózków i rowerów. Skute 
schody do jednego z lokali użytkowych 
mamy przy ulicy W. Wróblewskiego 
67. Tu także długo zanosiło się na re-
mont, aż w końcu w połowie lipca pod-
jęto działania w tej sprawie.

W sierpniu wyremontowany zosta-
nie kolejny chodnik w osiedlu, tym ra-
zem biegnący od budynku W. Wró-
blewskiego 55 do numeru „51”. To 
w zasadzie kolejny etap prac cho dni-
kowych rozpoczętych w zeszłym roku 
w tej części osiedla.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Jedno się kończy, drugie się zaczy-

na. Chodzi o remont balkonów przy 
Hermana Wróbla 7 – tu końcówka 
prac do wykonania oraz przy Leśnej 
13, gdzie w drugiej połowie lipca poja-
wiły się rusztowania, a ekipa remonto-
wa wzięła się do intensywnej pracy. To 
nie jedyne zewnętrzne roboty w osie-
dlu. Do ważniejszych należą jeszcze: 
zakończenie remontu schodów do klat-
ki przy Wojciecha Korfantego 6A, wy-
miana przyłącza kanalizacji do budyn-
ku stacji PEC, upiększenie trawników 
poprzez wykonanie trzech klombów 
w rejonie budynku przy Hermana Wró-
bla 7 (trzy kolejne będą wkrótce).

Spacerując po osiedlu dostrzegamy 
trwający jeszcze remont schodów te-
renowych wraz z poszerzeniem zjaz-
dów dla wózków i rowerów przy ulicy 
H. Wróbla 12. Dodatkowo zamonto-
wana będzie też poręcz.

W kolejnym budynku osiedla odda-
no do użytku odnowioną windę. Tym 
razem przy Okrężnej 1. Administra-
cja systematycznie, co roku, odświe-
ża kolejne dźwigi osobowe. Nie da się 
oczywiście wykonać wszystkiego na-
raz. Systematycznie jednak krok po 
kroku, w miarę przeznaczonych na ten 
cel środków finansowych dąży się do 
realizacji planu.

Konserwatorzy w ostatni dzień lipca 
wymienili drzwi wejściowe do pomiesz-
czeń węzłów C.O. w budynku przy 
ulicy Hermana Wróbla 9 A i B. Już 
nie konserwatorzy, a firma zewnętrzna 
wymieniła z kolei okna piwniczne na 
tzw. luksfery w budynku przy Wojcie-
cha Korfantego 1.

O tej porze roku zawsze się najwięcej w osiedlach dzieje. Dowody? Wy-
starczy przyjrzeć się suchym tylko statystykom. Aktualnie w zaso-

bach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej docieplanych jest siedem 
budynków jednocześnie – dwa inne ukończono w lipcu. Ekipy remontowe 
odnawiają też kilkanaście kolejnych klatek schodowych (część gotowa jest 
do odbioru robót, część w toku, a na pozostałych trwa przygotowanie do 
pracy) – malując ściany, płytkując partery lub wejścia do budynków. Waż-
ną sprawą jest remont parkingu oraz drogi dojazdowej przy Alei Młodych 
10-15. Ale nie tylko remontami osiedla żyją...

„Chemik” – dziury na wjeździe 
w kierunku pawilonu usługowo-

handlowego 
 przy W. Wróblewskiego 67 

niedługo będą załatane.
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W lipcu przeprowadzono kontrole sta-
nu sześciu budek lęgowych dla pustu-
łek, zawieszonych na różnych budyn-
kach osiedla „Tuwima”. Okazało się, 
że z dwóch ptaki nie mają już pożyt-
ku, stąd konserwatorzy wykonali nowe 
i powiesili na dawne miejsca, na ostat-
niej kondygnacji budynków przy Okręż-
nej 4 oraz Wojciecha Korfantego 4.

Niezależnie od tych prac w osiedlu 
– nie tylko w tym zresztą – prowadzo-
no drugi pokos traw i wykonano siłami 
własnymi nowe poszycia dachowe na 
kilku kolejnych garażach.

Osiedle „Michałkowice”
Tak jak w osiedlu „Bańgów” najważ-

niejszym realizowanym obecnie zada-
niem jest docieplanie budynków, tak 
w „Michałkowicach” jest nim odnawia-
nie klatek schodowych. Do widoku ro-
botników przy ulicy Przyjaźni miesz-
kańcy chyba zdążyli się przyzwycza-
ić. Od paru miesięcy widać ich jak no-
szą farby, wiadra, drabiny. Ale mają 
jasno ustalone cele: odnowić wszyst-
kie przewidziane w tym roku w Planie 
Remontów klatki schodowe osiedla. 
W lipcu zakończyli pracę na Przyjaźni 
18B i 22A, B, C, D. Niebawem posta-
wią „kropkę nad i” w klatkach schodo-
wych pod 18 i 18A, a przed nimi spo-
ro jeszcze pracy na Przyjaźni 10A, B, 
C. Oprócz malowania będzie tam wy-
konana jeszcze estetyzacja parterów.

Poza robotami malarskimi, w ostat-
nich tygodniach zrealizowano remont 
kominów na budynkach przy ulicy Wy-
zwolenia 8 i 10. Dachy, póki co, tego 
nie wymagają i... oby jak najdłużej.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” sporo dzie-

je się zarówno na I, jak i II etapie osie-
dla. Nieprzerwanie trwają tam robo-
ty związane z renowacją ścian budyn-
ków położonych przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 27, 29 i 31. Jak daleko po-
sunięte są prace na poszczególnych 
blokach? Na „27”, jak informuje admi-
nistracja, od frontu wszystko gotowe, 
ściana szczytowa od klatki „A” rów-
nież, balkonowa „A” także, natomiast 
na najwyższej klatce tego budynku 
– „D”, jest zrealizowane 80% zada-
nia. Przy Władysława Jagiełły 29 też 
mocno zaawansowane roboty. Z frontu 
sprawa załatwiona, szczytowe ściany 
gotowe i zostało tylko ich pomalowa-
nie, na „D” roboty na balkonach zbli-
żają się powoli ku końcowi. Na „31” – 
front i ściana szczytowa „A” – OK., „D” 
jest w toku, a dalsze roboty prowadzo-
ne będą w kolejnych tygodniach. Przy-
pomnijmy: prace na tych budynkach 

to, obok zmodernizowanego już bo-
iska przy Władysława Jagiełły, naj-
ważniejsze przewidziane w tym roku 
w harmonogramie roboty w osiedlu.

Warto wymienić kilka innych zadań, 
które aktualnie prowadzone są przez 
osiedlowe służby lub firmy zewnętrzne:

- w budynku przy Jana Polaczka 
8C rozpoczęła się wymiana naświetli 
w klatce schodowej. W miejsce stalo-
wych naświetli, wymurowana zostanie 
ściana z oknami z PCV,

- w piwnicach budynku przy ulicy 
Władysława Jagiełły 41, we wszyst-
kich czterech klatkach, trwa wymiana 
poziomów zimnej, ciepłej wody oraz 
cyrkulacji,

- systematycznie na garażach dwu-
poziomowych przy ulicy Władysława 
Jagiełły 15 uszczelniane jest poszy-
cie dachowe. Ponadto odnawiane są 
też ściany wewnętrzne drugiego po-
ziomu garaży.

Za to z zakończonych na uwagę za-
sługuje kilka. Na przykład, odtworze-
nie zniszczonego już koryta odwod-
nienia przy garażach usytuowanych 
przed budynkiem przy Grunwaldzkiej 
7A, wymiana pionu zimnej, ciepłej wo-
dy oraz cyrkulacji przy Władysława 
Jagiełły 1B, wykonanie doraźnego 
remontu balkonów budynku przy uli-
cy Wł. Jagiełły 39D, montaż kolejnej 
lampy parkowej, tym razem przy Wale-
rego Wróblewskiego 26A i wymiana 
słupa oświetleniowego pod 26C oraz 
słupków przeszkodowych przed ko-
morami zsypowymi budynku przy Wła-
dysława Jagiełły 35B i C. Te ostatnie 
założono po to, by kierowcy nie utrud-
niali pracy innym, tj. wywożącym od-
pady, bo na nic apele i znaki zakazu.

Tak przy okazji to nasza niefraso-
bliwość nie zna granic. Parkujemy nie 
tam gdzie trzeba, a za to później la-

ment, bo śmieci nie wywiezione, a wia-
domo, że nie pachną.

Osiedle „Centrum”
Robili, robili i wreszcie skończyli. Mo-

wa o docieplonych dwóch wieżowcach 
przy ulicy Karola Świerczewskiego 
46 i 50. Przez kilka miesięcy infor-
mowaliśmy o postępujących pracach, 
a dziś możemy już w wykazach posta-
wić przy nich haczyk i dodać do zre-
alizowanych. Na przełomie sierpnia 
i września administracja zaplanowa-
ła tam jeszcze modernizacje parterów. 
W tej części osiedla „Centrum”, robot-
nicy „okupują” jeszcze budynek pod 
„48”. Z tego co widać, zrealizowano już 
85-90% zaplanowanych robót, czyli są 
już na ostatniej prostej.

Z kolei przy ulicach Spokojnej oraz 
Michałkowickiej 17-23A, od strony 
balkonów, obsadzono trawnik dodat-
kowymi klombami. By było ładniej – 
po prostu.

W najbliższych tygodniach szykuje 
się między innymi remont schodów 
wejściowych do klatki oraz podjazdu 
dla wózków i rowerów przy Komuny 
Paryskiej 3, a także dokończenie roz-
poczętego w zeszłym roku kapitalne-
go remontu dachu – będzie ono mia-
ło miejsce na budynku przy ulicy Po-
wstańców 54B.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” prace w ostat-

nich tygodniach ruszyły „z kopyta”. 
Wystarczy spojrzeć na Aleję Młodych 
10-15, gdzie w lipcu rozpoczął się ka-
pitalny remont parkingu oraz drogi do-
jazdowej wzdłuż budynku. To jedna 
z najważniejszych inwestycji w tym ro-
ku. Praca robotników idzie sprawnie 
i na dniach możemy spodziewać się jej 
zakończenia.

Z końcem lipca rozpoczął się remont 
podstawy schodów do pawilonu han-
dlowego przy ulicy Bohaterów We-
sterplatte 2. Póki co, ekipa remontowa 
skuwa stary tynk. Z innej beczki: Dzie-
ci i ich rodziców z pewnością zadowoli 
widok nowego, świeżego piasku w pia-
skownicy placu zabaw przy Alei Mło-
dych. Wcześniej piaskownica zosta-
ła oczyszczona i poddana dezynfekcji.

W ostatnich tygodniach zakończyły 
pracę ekipy odnawiające dwie klatki 
schodowe w osiedlu. Przy ZHP 1 za-
kończyło się malowanie, jednak trwa 
jeszcze modernizacja skrzynki elek-
trycznej na parterze.

Z kolei przy Placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 5A ukończono re-
mont parteru wraz z płytkowaniem.

Rafał Grzywocz

„Chemik” – nowe drzewka pojawiły 
się między innymi w rejonie budynku 

przy W. Wróblewskiego 57.
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Treningi same się reklamują

Jak powiedział Dariusz Rzeźniczek, 
jeden z trenerów: - Widać różnicę mię-
dzy chłopakiem, który przyszedł pierw-
szy raz na trening, a jego rówieśnika-
mi, uczestniczącymi od początku. Nie 
jest to jakiś wielki kontrast, ale można 
to zauważyć chociażby porównując ko-
ordynację ruchową, na którą kładziemy 
duży nacisk. Na każdych zajęciach jest 
drabinka szkoleniowa. Dlacze-
go? To podstawa. Obecne po-
kolenie, jak obserwuję, nie ma 
aż tak rozwiniętej koordynacji ru-
chowej, jak nasze, z czasów kie-
dy skakało się po drzewach, na-
wet grało z dziewczynami w gu-
mę albo brało udział w innych 
zabawach. Dzisiaj tę koordyna-
cję trzeba wyrobić. Później do-
piero możemy pracować nad ko-
lejnymi elementami piłkarskimi.

A te następne elementy gry to 
dokładne podanie, przyjęcie, zwód, 
strzał, zastawianie piłki. - Trener 
pokazuje nam, jak mamy ustawić nogę, 
w jakim tempie biegnąć i jak zaskoczyć 
bramkarza albo piłkarza przeciwnej dru-
żyny – wymieniał 9-letni Michał. 10-let-
ni Adrian dopowiedział, że trener cały 
czas powtarza im, by byli dokładni i jesz-
cze bardziej przykładali się do tego co ro-
bią. Nie krzyczy i ma cierpliwość.

Przed lub po treningach odbywających 
się na boiskach wielofunkcyjnych w osie-
dlach: „Bańgów”, „Michałkowice”, „Tuwi-
ma” i „Węzłowiec”, niemal zawsze ktoś 
pyta o możliwość dołączenia do grupy. – 
Jednym z naszych zadań jest dostoso-
wanie treningu pod tych nowych chłopa-
ków. Grupy są już w pewnym stopniu za-
awansowane, tymczasem gdy dochodzą 
kolejne osoby, musimy ich odpowiednio 

wprowadzić i to tak, by po jednym trenin-
gu się nie zniechęcili. Stąd często wra-
camy do podstawowych elementów gry, 
utrwalamy – stwierdził Dariusz Rzeźni-
czek. Na spotkaniach organizacyjnych 
zanim chłopaki wyszli na boisko, dużo 
dopytywano właśnie o kwestię „czy so-
bie poradzą”. Jak widać, chyba nie jest 
tak źle. Wydaje się, że treningi są dobrze 

zorganizowane, poukładane.
Zajęć nie „rujnują” nawet wyjazdy 

dzieci na wakacje. – Jakoś sobie z tym 
radzimy. Nie jest to problem, kiedy 
dziecko wyjedzie na tydzień, dwa. Po-
wtarzamy poszczególne elementy, by 
nikt nie został w tyle – skomento-
wał trener Robert Razakowski. Co-
raz częściej pojawiają się opinie wśród 
rodziców, że bardzo potrzebne byłyby 
takie treningi zimą w zamkniętej hali, 
kiedy dzieciaki mają naprawdę mało 
ruchu. Niewykluczone, że ciche proś-
by rodziców zostaną spełnione. Lato 
w pełni, ale do sezonu zimowego też 
wkrótce trzeba będzie się przymierzyć.

Dzieciaków, mając tyle czasu wolne-
go, rzeczywiście ciągnie do różnorakich 
rozrywek, w tym na otwarte treningi. – 
Zaraz jak moja mama dowiedziała się 
o tym, że są takie zajęcia i wiedząc, ze 
uwielbiam piłkę nożną, zapisała mnie. 
Chodzę prawie na wszystkie treningi. 
Jest super. Najbardziej uwielbiam me-
cze na koniec treningu, bo wtedy dobie-
ramy się z kolegami w drużynę i gramy 
– relacjonował młody „Messi” z nume-
rem 10 na koszulce. 

- Szczerze powiedziawszy to chciał-
bym we wakacje schudnąć. Dlatego 

zapisałem się na treningi. Przy okazji 
powalczę z kolegami w meczach i im 
pokaże – zdradził Mateusz z osiedla 
„Michałkowice”.

- Chodzę od pierwszego treningu. 
Przynajmniej coś się dzieje. Gram już 
w drużynie, a te treningi traktuję ja-
ko dodatkowe lekcje. Staram chodzić 
się nawet na 2-3 treningi w tygodniu, 
w różnych osiedlach i boiskach – po-
wiedział 9-letni Adam Heincel z „Mi-
chałkowic”.

- Chciałbym być jak Leo Messi. Zdo-
bywać dużo bramek i mijać zawod-

ników przeciwnej drużyny jak 
tyczki. Mam nadzieję, że uda 
mi się zrobić prawdziwą karierę, 
chociaż muszę chodzić do szko-
ły, więc nie wiem jak to będzie – 
mówił 8-letni Rafał.

Z motywacji i chęci uczestni-
czenia w zajęciach wyraźnie za-
dowoleni są obaj trenerzy. Jak 
mówią, większość chłopaków 
poważnie podchodzi do zajęć, 
wcale się nie oszczędzają, ro-
bią co im się każe, ale najbar-
dziej, to zawsze wyczekują me-
czy na końcu każdego trenin-

gu. Jeszcze przed treningami umawia-
ją się, kto w jakiej drużynie chce być, 
proszą o pozwolenie i grają. Szkole-
niowcy oczywiście bacznie przyglą-
dają się sparingowi sędziując i instru-
ując zawodników, jak mają zachować 
się w konkretnych sytuacjach. Po uda-
nych akcjach chwalą, po nieudanych 
mówią: mogłeś zagrać to lepiej, mo-
głeś ustawić się tak a tak i nie wpadła 
by bramka.

Jeżeli chodzi o frekwencje na trenin-
gach, to najlepiej w tym względzie pre-
zentują się osiedla „Węzłowiec” i „Bań-
gów”. Na boisku w tym pierwszym osie-
dlu, w dwóch kategoriach wiekowych 
bywa, że pojawia się blisko 40 chłopa-
ków. W „Bańgowie” w starszej kategorii 
wiekowej liczba uczestniczących w zaję-
ciach nie spadła nigdy poniżej 10 osób. 
W innych osiedlach na obu treningach 
– dla młodszych i starszych chłopaków 
zjawia się łącznie mniej więcej 15-20 
chłopców. Podsumowując więc, każde-
go tygodnia w bezpłatnych treningach 
uczestniczy średnio około 80 dzieci.

Przypomnijmy: Od 1 czerwca br. na ist-
niejącej w zasobach SSM infrastruktu-
rze sportowej, tj. boiska wielofunkcyjne 
w osiedlach „Bańgów”, „Michałkowice”, 

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:

Poniedziałki – „Michałkowice” – 16.30-18.00 
dzieci w wieku 7-9 lat, 18.00-19.30 dzieci w wieku 
10-12 lat,

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

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

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

Aby zapisać się na trening wystarczy przyjść i wy-
pisać deklarację, którą mają przy sobie trenerzy.

Step by step, chciało by się rzec. Za dzieciakami uczestniczącymi w bez-
płatnych treningach piłki nożnej organizowanych na boiskach Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej już kilka zajęć. Dopiero kilka, a już widać 
pewne postępy, nie tylko w kwestiach organizacyjnych, ale przede wszyst-
kim w motywacji młodych zawodników, a nawet ich umiejętnościach.

Serdecznie dziękuję
pomysłodawcom, 

organizatorom i fundatorom 
nagród za zorganizowanie 

turnieju boules poświęconego 
pamięci

Jerzego Dingesa
- Ewa Dinges

ED/MS_08_13



s-764/6-13

13MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2013
s4

10
-1

2/
11

Kiwka, 
kiwka,
strzał.

Uderzenie piłki. Element, bez którego nie byłoby goli.
Prowadzenie piłki i drybling są ważnymi  

elementami rzemiosła piłkarskiego.

Upadki też się zdarzają.  
Ale nie szkodzi.

Rivaldo, Neymar, Messi. FC 
Barcelona z „Michałkowic”.        

„Tuwima”, „Węzłowiec”, prowadzone są 
w każdym tygodniu i na każdym z boisk 
3- godzinne bezpłatne treningi piłki noż-
nej – półtorej godziny dla dzieci w wieku 
7-9 lat, drugie półtorej dla kategorii wie-
kowej 10-12 lat. Zajęcia odbywają się 
pod okiem wykwalifikowanych trenerów 
piłkarskich ze Śląskiego Związku Piłki 

Nożne i byłych piłkarzy. Związek objął 
patronat nad przedsięwzięciem i zapew-
nił materiały szkoleniowe. Dodajmy, iż 
jest to inicjatywa Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w ramach dzia-
łalności społeczno-kulturalnej. – Wyjść 
z domu i być aktywnym – mówi hasło 
przewodnie. Rafał Grzywocz



14 MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2013

Przycięta trawa ładnie wygląda.

„Bańgów” – neutralizacja gniazda 
szerszeni.

„Węzłowiec” – Władysława 
Jagiełły 27D – ściana balkonowa 

w rusztowaniach. 

Przycięta trawa ładnie wygląda.

„Tuwima” – przy budynku PEC wymieniane  
są rury kanalizacyjne.

„Bańgów” – na kilku budynkach podwyższono 
kominki wentylacyjne.

„Młodych” – podstawa schodów do lokalu użytkowego 
przy Boh. Westerplatte 2 będzie odnowiona.

„Węzłowiec” – 1 sierpnia rozpoczęto kapitalny remont 
chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej począwszy od 

przejścia dla pieszych.

„Tuwima” – podczas remontu schodów terenowych 
przy pawilonie handlowym H. Wróbla 12 m.in. 

poszerzony zostanie zjazd na wózki.

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

U szczytu sezonu remontowego
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„Tuwima” – wyremontowana 
kabina windy przy Okrężnej 1 

prezentuje się...

„Młodych” – na parterze klatki 
przy ZHP 1 pod koniec lipca trwała 
modernizacja skrzynki elektrycznej.

„Chemik” – pod koniec lipca 
skuwano schody  

do lokalu użytkowego  
przy W. Wróblewskiego 67.

„Węzłowiec” – konserwatorzy ADM  
wymienili kolejną lampę parkową  

przy parkingu W. Wróblewskiego 26a i Wł. Jagiełły 2.

„Tuwima” – schody po remoncie  
przy W. Korfantego 6a są jak nowe.

„Węzłowiec” – nie pomagają znaki i apele to... przed 
komorami zsypowymi przy Wł. Jagiełły 35B i 35C 

pojawiły się słupki przeszkodowe.

„Tuwima” – wykonanie opaski wokół budynku  
i wymiana okien piwnicznych na luksfery 

 kończą prace przy W. Korfantego 1.

„Tuwima” – przy H. Wróbla 7 powstały trzy nowe 
klomby, na trzy kolejne już przygotowano teren.

„Węzłowiec” – uszczelnianie poszycia dachowego  
na garażach przy Wł. Jagiełły 15. 
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Rozrywka przeplatana edukacją.  
Jak to na półkoloniach jest...

Ile szczęścia daje przerwa od szkoły i nauki, dzieci same najlepiej wiedzą i mogłyby mówić o tym godzinami. Wie-
dzą też, że te ponad dwa miesiące wolnego, jakie dostają latem każdego roku, należy jak najlepiej spożytkować 

choćby po to, aby mieć co wspominać w czasie następnego roku szkolnego. A takich wspominek z letnich półko-
lonii w Domu Kultury „Chemik”, będzie z pewnością co niemiara. 

W kilka tygodni przez półkolonie 
w „Chemiku”, jak każdego roku, po-
trafi przewinąć się spokojnie po 60-70 

dzieci w turnusie. I to w różnym wie-
ku i praktycznie ze wszystkich dzielnic 
Siemianowic Śląskich. Najbardziej ob-
legane są pierwsze i ostatnie tygodnie 
wakacji. Wówczas to przeważająca 
część mieszkańców, albo jest jeszcze 

przed urlopem i wyjazdem poza mia-
sto albo już po i szuka dla swoich ma-
łych pociech zorganizowanej rozryw-

ki, już na miejscu, na pierwsze bądź 
ostatnie wakacyjne dni.

Tegoroczna oferta półkolonijna w za-
sadzie nie różni się bardzo od tych 
z ubiegłych lat. Kierownictwo Domu 
Kultury „Chemik” stawia na sprawdzo-

ne punkty programu, a wychowawcy 
– tu: Martyna, Natalia i Jacek - sta-
rają się realizować je jak najlepiej. 

– Program jest bardzo zróżnicowa-
ny trzeba przyznać, zarówno pod ką-
tem edukacyjnym, jak i rozrywkowym, 
przez co sam w sobie ciekawy – mó-
wi Jacek Wolnarek – jeden z „dy-
rygentów całej orkiestry”, najbardziej 

Dlaczego się nie pomalować?

W choinkowym labiryncie.

Rowerek miał wzięcie.

Do brzegu coraz bliżej.

Na dziedzińcu ruin zamku w Siewierzu.

W Parku Tradycji.
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doświadczony z opiekunów. A jak ta 
edukacja wygląda? Na przykład pod-
czas wycieczki do ZOO dzieciaki po-
znawały zwyczaje zwierząt, dowiady-
wały się gdzie występują poszczegól-
ne gatunki, czym się żywią. Inny przy-
kład - w „Kinie Maks” w Parku Tradycji 
wyświetlany jest im serial animowa-
ny „Byli sobie odkrywcy”. Dzięki nie-
mu mają okazję sięgnąć do histo-
rii w przystępny sposób, dowiedzieć 
się o powstaniu przełomowych dla 
świata wynalazków. Aby utrwalić im 
tę zdobytą wiedzę, często, całkiem 
niespodziewanie zadajemy im pyta-
nia z ostatnich wycieczek i nie raz 
główkują nad rozwiązaniem, a na-
wet ze sobą rywalizują. Edukacja 
przez zabawę, tak bym to nazwał. 
Kto wie, może dzięki temu w szko-
le uda im się zabłysnąć wiedzą zdo-
bytą poza nią? A Rozrywka? Dzie-
ciaki uwielbiają wycieczki i wyjścia 
na pływalnię. Kładziemy nacisk na 
ruch. Chodzimy, zwiedzamy, orga-
nizujemy im zawody sprawnościowe 
czy zręcznościowe. Dzieci naprawdę 
chętnie w tym wszystkim uczestni-
czą . Zresztą same o tym powiedzą 
– skwitował na koniec.

No to sprawdźmy, czy rzeczywiście 
jest tak ładnie jak to malują. Podpytali-
śmy trochę uczestników, jak to właści-
wie na tych półkoloniach jest. Co się 
podoba, co nie, jak wygląda przecięt-
ny dzień półkolonisty i co najbardziej 
lubią robić.

- Jest tu bardzo fajnie, bo poznałem 
nowych kolegów, z niektórymi nawet 
zdążyłem się już pokłócić, ale jest ok. 
Byliśmy już w Skansenie. Tam były dla 
nas przygotowane konkursy i zabawy. 
W takiej jednej chacie udało mi się na-
wet wygrać puzzle. Trzeba było odpo-
wiedzieć na pytanie, co trzeba robić, 
aby być zdrowym. Powiedziałem, że 
musimy jeść dużo owoców, warzyw, 
pić wodę i najlepiej omijać fast foody. 
W Skansenie też sporo malowaliśmy. 
Innym razem byliśmy w ZOO. Podzie-
liliśmy się na mniejsze grupy, dostali-
śmy mapy, by się nie zgubić i ruszy-
liśmy oglądać zwierzęta. Ja w swojej 
grupie byłem przewodnikiem – opo-
wiadał dumnie 9-letni Adam Heincel 
z Michałkowic.

- Wszędzie chodzimy. Na basen, do 
Parku Tradycji, do ZOO. Gdzie jeste-
śmy, tam dużo rzeczy robimy. I to jest 
fajne – stwierdziła 9-letnia Oliwia Czer-
wińska z osiedla im. Juliana Tuwima.

- Bardzo mi się podoba i chcę być 
tutaj jak najdłużej. Jest śmiesznie. 

Trzymam się najwięcej ze swoim no-
wopoznanym kolegą Mateuszem, no 
i z innymi również. Wczoraj byliśmy 
na rynku miejskim i uczestniczyliśmy 
w „Święcie Czekolady”. Niektórzy ma-
lowali sobie twarze, ale ja nie chcia-
łem, można było sobie też pokupować 

różne słodkości, grała głośno muzy-
ka. Było całkiem fajnie. Dzisiaj idziemy 
na basen i też zapowiada się wesoło – 
powiedział 9-letni Bartłomiej Szarań-
ski z „Michałkowic”.

8-letni Tomek Ficek z osiedla „Che-
mik” zdradził nam, że uwielbia grać 
w piłkarzyki i ping-ponga. Lubi wycho-
wawców, bo opiekują się nim oraz ko-
leżankami i kolegami na wycieczkach, 
wychodzą na place zabaw i basen. 
Dobrze wspomina wycieczkę gdzie by-
ło dużo wody i można było sobie po-
jeździć na rowerku wodnym, a póź-
niej w sklepiku kupić pamiątki. Cho-
dzi o zalew w Siamoczycach. - Na pół-
koloniach jestem od początku, z prze-
rwami na wakacje i chorobę i zostanę 
tu chyba już do końca – oznajmij.

- Jestem już drugi raz na półkolo-
niach w Domu Kultury „Chemik”. Te-
raz podoba mi się bardziej niż ostat-
nio. Byliśmy już w ZOO. Widziałam 
żółwie, surykatki i śpiące lwy. To by-
ła najciekawsza na razie wycieczka – 
oceniła 12-letnia Julia Muc z osiedla 
„Młodych”.

 - Najbardziej podobają mi się wy-
cieczki. Dużo ich nam organizują. By-
liśmy w Pszczynie i Pławniowicach, 
a teraz pojedziemy jeszcze z tego, co 
słyszałam do Morska. Jesteśmy często 
poza Domem Kultury, bo akurat czę-
sto jest pogoda. Jak nie jeździmy au-

tokarem na wycieczki, to chodzimy po 
mieście, czasem dalej, czasem bliżej. 
Najbliżej to na place zabaw i na boisko 
w „Węzłowcu”. Aha i jeszcze na basen 
kryty do szkoły. Lubię pływać. Potra-
fię już „kraulem”, „grzbietem”, „żabą” 
i „delfinem” – wyliczała 10-letnia Mar-

tyna Sliwczyk z osiedla „Chemik”.
 - A mnie się w Domu Kultury po-

doba. Co chwilę są konkursy, a jak 
nie konkursy, to gramy sobie z ko-
legami w ping-ponga, piłkarzyki. Ni-
czego mi tu nie brakuje. Chodzimy tu 
po to, by nie spędzić całych wakacji 
przed komputerem. Nie marnujemy 
tu czasu. Dużo chodzimy i wyjeżdża-
my. Gdybyśmy chodzili jeszcze na 
Pszczelnik, na pewno by to nam na 
dobre wyszło – ocenił 11-letni Oskar 
Zimiński z osiedla „Chemik”.

 13-letni Dawid Krysztofek z osie-
dla „Węzłowiec” mówił z kolei: - Je-
stem pierwszy raz na takich półko-
loniach i bardzo fajnie je oceniam. 
Wszystko zaczyna się od dziewią-
tej rano, kiedy wszyscy się zbiera-
ją, jest lista obecności, później tro-
chę czasu dla siebie i jakieś wyjście 
na zewnątrz albo konkursy na miej-

scu. Każdy ma przy sobie coś do zje-
dzenia. Niczego więcej nie potrzeba. 
O samych półkoloniach dowiedziałem 
się od kolegi. Zachęcił mnie, więc się 
razem zapisaliśmy.

Na koniec zapytaliśmy o komentarz 
Martynę Agacińską – wychowawcę, 
która dopiero po raz drugi opiekuje się 
półkolonistami z DK „Chemik”, a na co 
dzień kształci się w Kolegium Nauczy-
cielskim w Sosnowcu, by i ona podzie-
liła się swoimi spostrzeżeniami. – Pół-
kolonie uważam za dobry początek 
dla przyszłego nauczyciela. Poznaję 
tu z bliska zachowania dzieci. Wnoszę 
też trochę swoich pomysłów do pro-
gramu, jak zabawy w autokarze i na-
uka słówek w języku angielskim. Po 
tych kilku tygodniach obserwacji już 
wiem na pewno, że chcę z nimi praco-
wać w przyszłości.

W lipcu, nie ma co, pogoda rozpie-
ściła naszych półkolonistów. Gdziekol-
wiek się nie pojawili, tam za nimi po-
dążało słońce, jakby samo chciało zo-
stać jednym z uczestników. Brakowało 
mu jedynie tej charakterystycznej żół-
tej czapeczki. Oby w sierpniu było po-
dobnie. Przed dzieciakami bowiem wy-
jazdy w kolejne niezwykłe miejsca – 
do Wisły, Koszęcina, być może Krako-
wa oraz zabawy na okolicznych placy-
kach i boiskach SSM.

Rafał Grzywocz

Spacery, spacery.
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czu... BIEDRONKI, KAUFLANDY, LI-
DLE tylko na naszym osiedlu cisza!

Moja prośba do Spółdzielni – czy mo-
żecie państwo poczynić jakieś rozmo-
wy na ten temat z właściwymi jednost-
kami? Myślę, że nie tylko ja mam taki 
problem, wszyscy mieszkańcy bardzo 
by się zapewne ucieszyli gdyby i u nas 
powstał sklep z prawdziwego zdarze-
nia i przestalibyśmy być mieszkańca-
mi osiedla... gdzie diabeł mówi dobra-
noc. A nie jest nas tak mało.

Pozdrawiam i proszę o odpowiedź 
Anna F.

Zarząd SSM: Nie mamy wpływu 
na lokalizację sklepów wielkopo-
wierzchniowych. Mając na uwadze 
ilość mieszkańców osiedla „Bań-
gów” a także fakt, że wszyscy prak-
tycznie pracują poza jego obsza-
rem umiejscowienie takiego sklepu 
w obrębie osiedla wydaje się wąt-
pliwe ze względów ekonomicznych. 
Zapewniamy jednak, iż w przypad-
ku pojawienia się ewentualnego 
oferenta, inwestora, Zarząd udzie-
li wszelkiej możliwej pomocy w zlo-
kalizowaniu takiego sklepu w okoli-
cach osiedla „Bańgów”.

*Tytuł od redakcji „MS”

Proszę o pomoc*
Witam,

Jestem osobą niesłyszącą i ze 
względu na moją wadę nie jestem 
w stanie zadzwonić. Byłbym zainte-
resowany nabyciem mieszkania, ale 
chciałbym, żeby Państwo udzielili mi 
więcej informacji na ten temat i czy 
można dostać do wglądu przekrój 
mieszkania o powierzchni ok. 75 m2? 

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Robert T.

Od redakcji: Pana list niezwłocznie 
przekazaliśmy odpowiednim służbom 
SSM i jak nam powiedziano wszelkie 
informacje, z planami włącznie, zosta-
ły Panu przesłane.

*Tytuł od redakcji „MS”

Zrozpaczony właściciel 
psa

W „Mojej Spółdzielni” nr 7/2013 „Dy-
żur Redaktora” na stronie 28 czy-
tałem, jak się okazało i moi znajo-
mi, o zrozpaczonym właścicielu i mi-
łośniku zwierząt – szczególnie psów. 
Mieszkaniec osiedla Młodych napi-
sał wiele bzdetów zasłaniając się to-

lerancją i szacunkiem do drugiej oso-
by, broniąc rozpaczliwie właścicieli 
psów, którzy to podobno prawie wszy-
scy sprzątają odchody po swoich pu-
pilach.

Gratulujemy Redakcji odpowiedzi. 
Jedna z moich koleżanek stwierdziła, 
że będąc wolontariuszem, pomagając 

starszej pani w sprawach codziennych 
nie sprzątałaby odchodów po jej psie. 
Wystarczy, że z miłości do człowieka 
robi to, co robi – myje, czesze, poda-
je posiłek, sprząta mieszkanie. Mam 
znajomą, która swego zięcia utopiła-
by w łyżce wody, a swego psa całuje 
po sznupie i (przepraszam) jego d... 
Tak więc, nie jest prawdą, że tylko ten 
kto kocha psy to kocha ludzi. To nie 
jest miłość. Pies najwyżej odszczek-
nie, ale nie można z nim rozmawiać. 
Rozmowy międzyludzkie budują mi-
łość i przyjaźń. Dlatego będąc toleran-
cyjnym, choć płacę podatek za psa nie 
krzyczę tego w gazecie tylko sprzątam 
po swoim pupilku – i tu z wykrzykni-
kiem – namawiam, aby wszyscy wła-
ściciele psów sprzątali psie odchody!!!

Piszę tolerancyjnie „odchody”, bo 
faktycznie mówi się bardziej dosad-
nie: „uważaj, bo wejdziesz w g... od 
psa”. Gdyby faktycznie w ramach to-
lerancji i miłości do ludzi prawie wszy-
scy – jak to pisze czytelnik – sprząta-
li po swych psach nie byłoby sporne-
go tematu. Pozdrawiam autora tekstu 
jak i redakcję.

Stały czytelnik
PS. Imię, nazwisko, email tylko dla 

redakcji
Od redakcji: Dziękujemy za miłe 

słowa oraz pozdrowienia. Odwzajem-
niamy je z przyjemnością.

Wentylatory, 
a kominy wentylacyjne*
Mieszkaniec budynku przy ul. Stę-

ślickiego 3 – dane do wiadomości re-
dakcji – pyta czy SSM zezwala na 
montowanie i używanie wentylatorów 
w kominach wentylacyjnych w łazien-
kach. Sąsiedzi w jego bloku włącza-
ją takie wentylatory, co powoduje, że 
wszystkie opary i zapachy są w ła-
zience Czytelnika, a nieusuwane na 
zewnątrz.

Zarząd SSM: Spółdzielnia nie wy-
raża żadnej zgody na jakiekolwiek 
ingerencje mieszkańców w prze-
wody wentylacyjne bądź spalino-
we w mieszkaniach. W przypad-
ku stwierdzenia takich nagannych 
praktyk nakazujemy niezwłoczny 
demontaż założonych urządzeń.

Zmiana napięcia 
w piwnicach*

Pan Jerzy, zam. ul. Wróbla 2C – 
dane do wiadomości redakcji – pyta, 
z jakich powodów zmieniono napięcie 
instalacji elektrycznej w piwnicy. Są to 
piwnice bez okien, a teraz oświetlenie 
jest tak słabe, że prawie nic nie widać. 
Może SSM zainstaluje liczniki do każ-
dej piwnicy, żeby każdy płacił za swo-
je i dobrze widział.

Zarząd SSM: Ze względu na nad-
mierne zużycie energii elektrycznej 
w piwnicach spowodowane częsty-
mi przypadkami nielegalnego pobo-
ru poprzez instalowanie w pomiesz-
czeniach piwnicznych lodówek, za-
mrażarek, a nawet akwariów podję-
to decyzję o zmianie napięcia zasi-
lania. Celem jest obniżenie kosztów. 
Z ich analizy wynika, że to działanie 
przynosi oczekiwany skutek, cze-
go efektem mniejsze rachunki za 
zużyty prąd. Nadmieniamy, że ist-
niejące oświetlenie spełnia wymogi 
określone odpowiednimi przepisa-
mi. Niejako przy okazji zastosowane 
rozwiązanie znacząco przeciwdzia-
ła ewentualnym porażeniom prą-
dem czy to podczas zakładania nie-
legalnych instalacji, czy też w trak-
cie późniejszego użytkowania.

*Tytuł od redakcji „MS”

Hałaśliwy Pumar*
Witam, w ostatniej gazetce był opi-

sany przez mieszkankę ulicy Wyzwo-
lenia problem dotyczący strasznego 
hałasu z Pumaru. Czy jakieś kroki 
w tym kierunku zostały już uczynio-
ne? Bo wychodzi na to, że jesteśmy 
skazani na nieprzespane noce albo 
uduszenie się z gorąca we własnym 
mieszkaniu! Hałas dochodzący z Pu-
maru jest nie do zniesienia, tak się nie 
da normalnie funkcjonować! Dzisiaj 
w nocy przebudziłam się z ogromnym 
bólem głowy i musiałam przejść spać 
do córki do pokoju, której okna na 
szczęście są na drugą stronę (od uli-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 22

ciąg dalszy ze str. 9
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cy), a w pracy zasypiałam na siedząco 
ze zmęczenia! Czy możecie w końcu 
coś z tym zrobić? Jeśli nie, będę zmu-
szona powołać się nawet na telewizję, 
bo chyba tylko oni będą mogli pomóc, 
kierownik Pumaru najwyraźniej kpi so-
bie z mieszkańców, taki hałas nie mo-
że mieć prawa bytu – tu mieszkają lu-
dzie a nie bydło!

Bardzo proszę o odpowiedź i o jak 
najszybsze rozpatrzenie próśb miesz-
kańców ulicy Wyzwolenia 6-12.

Mieszkanka ulicy Wyzwolenia 8
Zarząd SSM: Pani e-mail nie-

zwłocznie przekażemy kierownic-
twu firmy „Pumar” z prośbą, żąda-
niem o wszczęcie działań ograni-
czających hałas. O wynikach poin-
formujemy.

*Tytuł od redakcji „MS”

Drzewa to nie huśtawki!*
Pani G. R., ul. Okrężna 2, prosi 

wszystkich mieszkańców, a szczegól-
nie rodziców o zwrócenie uwagi dzie-
ciom, żeby nie niszczyły drzew, na 
które się wspinają i robią sobie z nich 
huśtawki.

Zarząd SSM: Zdecydowanie po-
pieramy Pani apel w trosce nie tyl-
ko o drzewa, ale głównie o bezpie-
czeństwo dzieci.

*Tytuł od redakcji „MS”

Do Piotra J.
Ponieważ przesłał Pan e-mail rów-

nież bezpośrednio do administracji os. 
„Centrum” – wyjaśniono nam, że do-
konano już wszelkich uzgodnień.

Redakcja „MS”

Ostatni raz o Azarcie*
Ubiegłe miesiące w redakcyjnej 

poczcie „MS” zdominowane zosta-
ły azartem i naziemną telewizją cy-
frową. Opublikowaliśmy kilkanaście 
e-maili i wyjaśnień oraz dokumen-
tów w tym: Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, Zarządu SSM, rzecz-
nika prasowego UPC, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji za pośred-
nictwem infolinii ds. Cyfryzacji Te-
lewizji Naziemnej. Tym samym, jak 
sądzimy, wszystko zostało już po-
wiedziane i tym samym prezento-
wanymi obecnie pytaniami i odpo-
wiedzią zamykamy zagadnienie.

Witam!
W ostatnim numerze udzielono mi 

odpowiedzi odnośnie AZARTU za-
mieszczając odpowiedz KRRiT na te-

mat programów, jakie operator jest 
obowiązany zapewnić odbiorcom. Czy 
zapoznał się z tą odpowiedzią praw-
nik SSM? Czy na pewno jest ona nie-
korzystna dla odbiorców pakietu pod-
stawowego? Cyt: Programy określo-
ne w art. 43. ust. 1 ww. ustawy powin-
ny być dostępne w KAŻDYM oferowa-
nym przez operatora pakiecie zwłasz-
cza PODSTAWOWYM.

Te programy to: TVP1, TVP2, Pro-
gram Regionalny ORAZ PROGRAMY 
ROZPOWSZECHNIANE w dniu wej-
ścia w życie ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2011 r. o wdrożeniu NAZIEMNEJ 
TELEWIZJI CYFROWEJ.

No i „wisienka na torcie” UWAGA!!! 
Cyt: Ww. przepis nie reguluje, w ja-
ki sposób operator sieci kablowej 
ma rozprowadzać program w swojej 
ofercie. Zatem powyższy podmiot nie 
ma obowiązku udostępniania progra-
mów w sygnale CYFROWYM. Ko-
niec cytatu. Aha, czyli rozumiem, że 
cała POLSKA odbiera od lipca tyl-
ko i wyłącznie programy w technolo-
gii CYFROWEJ – bo innej możliwo-
ści nie ma – sygnał ANALOGOWY 
został wyłączony a UPS nadal od-
biera sygnał ANALOGOWY??? Pro-
szę mi to wytłumaczyć, bo nijak po-
jąć nie mogę.

Dociekliwa.
Beata M. – dane do wiad. Redakcji

Witam,
Zapewne ten problem zostaje poru-

szony dwusetny raz... Ale może da się 
to jednak rozwiązać...?

Kiedyś od administracji dostałem od-
powiedź na temat cyfryzacji bardzo la-
koniczną.

Co Państwo myślicie o przeprowa-
dzeniu ankiety lub w formie pisemnej/ 
deklaracji (bo i tak gazetki są wrzu-
cane do skrzynek) i montażu anten 
zbiorczych na koszt mieszkańców da-
nej klatki? Skoro to są straszne kosz-
ta itp. itd.

Szybko licząc, jeżeli za AZART pła-
cimy ok. 6 zł (12 mies. x 6 zł = 72 zł, 
czyli cena zwykłej anteny). Dlatego, 
po co płacić UPC za AZART w czyn-
szu, jeżeli można te pieniądze wy-
dane przeznaczyć na montaż anteny 
zbiorczej. 

Jeżeli takie działania stanowią pro-
blem dla ADM, to czy jest przyzwo-
lenie na montaż w własnym zakresie, 
własnej anteny na dachu??? Bo, nie-
stety, ale moje mieszkanie ma okna/
balkon skierowane w złym kierunku 
dla odbioru anteny i jedynie, co by po-
prawiło lub nawet umożliwiło odbiór 
TV naziemnej jest montaż anteny na 
dachu i skierowanie jej w odpowiednią 
stronę. Nie dziwie się oburzeniu więk-
szości lokatorów, gdyż uważam sko-
ro inne osiedla mogą mieć za darmo 
TV CYFROWĄ (np. ul Powstańców 
51 Siemianowice Śląskie montowali to 
pracownicy tamtejszej administracji za 
darmo.) to, dlaczego nie ja i zapewne 
wiele, wiele innych domów z naszej 
spółdzielni? Czy ADM da rade podo-
łać temu wyzwaniu?

W razie publikacji mojej wiadomości 
proszę pozostawić mnie osobą anoni-
mową, za co z góry dziękuje.

Pozdrawiam
Mieszkaniec os. Węzłowiec  

ul. Jagiełły

Bardzo długą rozmowę telefonicz-
na przeprowadziliśmy z mieszkań-
cem „Węzłowca” nasz Czytelnik mó-
wił m.in.:

Proszę Pana
O telewizji cyfrowej było już sporo, 

a ja nadal uważam, że problem do-
starczenia sygnału winien być zależ-
ny od Spółdzielni. Moim zdaniem Za-
rząd wykazuje się nieudolnością skoro 
nie potrafi wyegzekwować od UPC do-
starczenia sygnału cyfrowego. Uwa-
żam, że nie należało przekazywać 
azartu innym operatorom, bo teraz 
mamy to, co mamy. Serwowane nam 
odpowiedzi na łamach gazetki wzbu-
dzają mój uśmiech, bo jak to właści-
ciel budynków nie ma nic do powie-
dzenia?

Przy okazji chciałbym poruszyć 
sprawę zieleni, a konkretnie blisko ro-
snących drzew przy Jagiełły 29, czy 
z tym też nic nie można zrobić? Moje 

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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interwencje w administracji nie odno-
szą żadnego skutku.

I jeszcze jedno. Od kilku lat przy tym 
budynku mamy płot wysokości blisko 
2 metrów. Teren ogrodził sobie jakiś 
miłośnik przydomowego ogródka. Kie-
dy ten płot zniknie?

Pozdrawiam - Jarosław
Zarząd SSM: Spełniamy ciążący 

na nas obowiązek zapewnienia do-
starczenia sygnału TV do miesz-
kań, co umożliwia odbiór progra-
mów TV. Zadanie to realizujemy 
w różny sposób. Dla informacji po-
dajemy, że sygnał TV aktualnie 
w zasobach SSM można odbierać 
za pośrednictwem: Netii, TP SA, 
UPC oraz firm e-Siemianowice.pl, 
MMJ i NGM. Tym samym wybór, 
z której oferty się skorzysta, należy 
do mieszkańca, co zależne jest tak-
że od danych możliwości technicz-
nych. Jednakże każda taka usłu-
ga, co wielokrotnie wyjaśnialiśmy, 
wiąże się z koniecznością pono-
szenia odpowiednich opłat. Opłaty 
te wchodziłyby również w rachubę 
gdyby to SSM teraz dokonała mon-
tażu anten a także założenia no-
wej instalacji w budynkach i miesz-
kaniach. Niezależnie od tych kosz-
tów, które musiałby zapłacić miesz-
kaniec, każdy użytkownik musiałby 
wnosić również odpowiednią opła-

tę eksploatacyjną, żeby np. pokryć 
koszty energii elektrycznej nie-
zbędnej do funkcjonowania syste-
mu oraz bieżącej konserwacji i ob-
sługi.

Zarząd SSM nie widzi celowości 
wyegzekwowania od UPC nadawa-
nia cyfrowo pakietu podstawowe-
go, gdyż wszyscy posiadacze te-

lewizorów – a nie jest ich mało – 
nieprzystosowanych do odbioru 
telewizji w tej technologii zostali-
by pozbawieni dostępu do odbio-
ru telewizji lub byliby i tak zmu-
szeni do nabycia dekodera prze-
twarzającego sygnał cyfrowy na 
analogowy. Nadmieńmy, że w tej 
grupie odbiorników jest także 
ogromna ilość nawet stosunko-
wo nowych (kilkuletnich) telewi-
zorów płaskich: plazmowych czy 
LCD i to umożliwiających oglą-
danie programów w rozdzielczo-
ści HD. Obecnie przetwarzanie sy-
gnału odbywa się w stacji bazo-
wej UPC i stamtąd sygnał analo-
gowy dociera do mieszkań. Re-
asumując wybór czy odbierać pro-
gramy w technologii cyfrowej, czy 
analogowej zależy od mieszkańca. 

Niemniej kolejny raz przypomina-
my, że nie ma możliwości by taka 
usługa była bezpłatna.

Przy okazji odsyłamy zaintereso-
wanych do tekstu sponsorowane-
go przez e-Siemianowice.pl – czytaj 
str. 5 – lub o kontakt z innymi ope-
ratorami świadczącymi te usługi 
w zasobach SSM.

Do Pana Jarosława
Płotem zajmował się m.in. Powia-

towy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego. Po jego obniżeniu i dokona-
niu zmian w konstrukcji uznano, że 
spełnia on wymogi i może pozostać 
w tym miejscu.

Administracja wystąpiła do Urzę-
du Miasta o wyrażenie zgody na 
wycięcie drzew. Jeżeli zgoda taka 
zostanie udzielona drzewa zostaną 
usunięte. Zaznaczamy również, że 
wspomniane przez Pana drzewa zo-
stały nasadzone samowolnie przez 
mieszkańców bez jakiejkolwiek kon-
sultacji z administracją osiedla.

Apel
Chcesz posadzić drzewa,

skontaktuj się!!
Korzystając z okazji apelujemy 

do wszystkich miłośników zieleni 
o nie wykonywanie jakichkolwiek 
nasadzeń bez uzgodnienia z odpo-
wiednią dla miejsca zamieszkania 
administracją.

*Tytuł od redakcji „MS”

ciąg dalszy ze str. 22



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2013

Sałatki, sałatki
Spożywanie jak największych ilo-

ści warzyw i owoców zalecają 
wszyscy dietetycy i lekarze. Najlepiej, 
gdy są jak najmniej przetworzone. 
Jednak to może się znudzić, więc dla 
rozkoszy podniebienia powstały ty-

siące od prostych po bardzo wyrafi-
nowanych potraw. Znaczącą rolę od-
grywają w nich sałatki. Smacznego.

Sałatki:
- z buraków i białego sera – 0,5 kg 

małych buraczków, 15 dag białego se-
ra, 2 kwaśne jabłka, 1/2 pęczka posieka-
nego szczypiorku, cebula, sok z cytryny, 
cukier, sól, pieprz. Buraki umyć, ugoto-
wać, pokroić w plastry lub zetrzeć na tar-
ce. Jabłka zetrzeć, cebulę pokroić. Jarzy-
ny wymieszać ze szczypiorkiem, przy-
prawić. Posypać pokruszonym serem.

- holenderska – 2-4 marchewki, 
2 kalarepy, ogórek zielony, 3 pomido-
ry, pęczek rzodkiewki, łyżka zieleni-
ny, szklanka jogurtu naturalnego, sól, 
pieprz, oliwa z oliwek. Wszystkie jarzy-
ny starannie umyć, marchewkę, kala-
repę, ogórek i pomidora obrać, pokroić 
w kostkę. Wymieszać wszystkie jarzy-
ny z jogurtem i przyprawami.

- z papryki I – 4 duże czerwone pa-
pryki, 6 jajek na twardo, 30 dag żółte-
go sera Gouda, 6 ogórków kiszonych, 
puszka zielonego groszku, pół słoiczka 
majonezu, sól, pieprz. Warzywa i jajka 
pokroić w kostkę, ser zetrzeć na drob-
nej tarce. Wszystko połączyć majone-
zem i doprawić do smaku.

- z papryki II – 60 dag ziemniaków, 
10 małych cebulek, po 1 żółtej, czerwo-
nej i zielonej papryce, 2-3 ząbki czosn-
ku, 2 łyżki oleju, szklanka białego, wy-
trawnego wina, 2 łyżki soku z cytryny, 
bazylia, sól i pieprz. Ziemniaki ugoto-
wać w mundurkach, a gdy przestygną, 
obrać i pokroić w grubą kostkę. Czo-
snek drobno posiekać. Cebulkę pokro-
ić w „piórka”. Na oleju zarumienić czo-
snek i cebulę, dodać ziemniaki, poso-
lić i smażyć jeszcze przez chwilę. Wlać 
wino i dusić pod przykryciem na ma-
łym ogniu pod przykryciem ok. 15 min. 
Paprykę umyć, pokroić w kostkę i wy-
mieszać z ziemniakami. Całość skropić 
sokiem z cytryny, oprószyć pieprzem 
(może być ziołowy) i bazylią. Sałat-
ka będzie smaczniejsza jeśli zdejmie-
my skórkę z papryki. Najłatwiej odej-
dzie po nagrzaniu papryki – aż skórka 
się zmarszczy – w gorącym piekarniku. 
Po wystudzeniu oddzielamy ją nożem.

Nie jest z natury pra-
cusiem. Od pracy wo-
li zabawę w miłym to-
warzystwie, czy inne 

przyjemności. Jeśli jednak jest to praca, 
która mu odpowiada i daje satysfakcję, 
wykonuje ją chętnie. Bardzo ważne są 
dla Niego są pochwały i nagrody.

Byk pracuje du-
żo i wkłada w to, co 
robi wysiłek i zaan-
gażowanie. Sprawa 

zainteresowania zawodem jest dla nie-
go drugorzędna. Na pierwszym miej-
scu jest wynagrodzenie. Wybierając 
zawód kieruje się w pierwszym rzę-
dzie tym, jaką zapewni mu przyszłość.

Bliźniak podob-
nie, jak do wszyst-
kiego w życiu, rów-
nież do pracy pod-

chodzi w sposób wieloznaczny. Wyda-
je mu się, że w danym zawodzie będzie 
czuł się najlepiej, że to właśnie jest je-
go przeznaczenie. Szybko jednak to, co 
tak mu się podobało, zaczyna go nużyć.

Raki przeważnie 
wybierają sobie za-
wody artystyczne lub 
przynajmniej o takich 

zawodach marzą i trzeba przyznać, 
że często się w nich sprawdzają. Je-
śli z jakiś względów przyjdzie im pra-
cować w zawodach pospolitych, robią 
to starannie.

Lew już w szkole wy-
kazuje zdolności przy-
wódcze. Udziela się 
zazwyczaj w szkolnym 

samorządzie, działalność tę kontynu-
uje na studiach. Nie jest szczególnie 
ważne dla niego, jaka to profesja, ale 
fakt, żeby w życiu osiągnąć pozycję 
przywódcy.

Urodzeni pod zna-
kiem Panny są do-
brymi pracownikami 
w wybranych przez 

siebie zawodach. Nie lubią zmieniać 
pracy, często pracują w tym samym 
przedsiębiorstwie przez długie lata, 
a bywa nawet, że do emerytury.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem Wa-
gi dobrze się czują 
w takiej pracy, gdzie 

mają duży kontakt z wielu ludźmi. Czu-
ją się doskonale mogąc wnosić nowe 
pomysły. Potrafią też dobrze reprezen-
tować swoją osobowość i firmę.

Skorpion niezależ-
nie od tego gdzie pra-
cuje i jaki zawód wy-
brał, wyróżnia się pra-
cowitością, solidno-

ścią i inicjatywą. Byłoby idealnie, gdy-
by miał większe zaufanie do ludzi i nie 
szukał wszędzie wrogów.   

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem do-
brze czują się w za-
wodach związanych 

z wyjazdami, delegacjami, podróża-
mi. Wielu dziennikarzy urodzonych pod 
znakiem Strzelca dąży do tego, żeby 
zostać korespondentem zagranicznym.  

Koziorożec jest 
z natury pracowity 
i konsekwentnie dą-
ży w życiu do wy-

tkniętego celu. Ważna dla niego jest 
i satysfakcja z pracy i szybki awans, 
co wiąże się z wysokim wynagrodze-
niem. 

Ryby w przeciwień-
stwie do ludzi spod in-
nych znaków, często 
zmieniają pracę. Źle 

się czują, jeśli muszą przebywać ciągle 
w jednym miejscu. Bardzo ważne są 
dla nich pieniądze, czują się bowiem 
bardzo odpowiedzialne za rodzinę.

Pod znakiem Wod-
nika często rodzą się 
ludzie zdolni i uta-
lentowani. Nic więc 

dziwnego, że Wodniki obojga płci czę-
sto robią karierę naukową lub pracu-
ją na uczelniach. Dążą konsekwentnie 
do sukcesów.

Zodiak 
pracuje

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Przyczyna; 8. Kąt 

prosty po Śląsku; 9. Obraz z cerkwi; 
10. Biesiada; 11. W parze z począt-
kiem; 12. U boku lwa; 13. Jest nim 
rozwiązanie z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 15 w tej krzyżówce; 
14. Skrzynia murarska; 16. Desecz-
ki do krycia dachów; 19. Kino w SCK 
– Parku Tradycji; 20. Lotniarz z mi-
tu; 21. Obecna pora roku; 22. Rąba-
ne na opał; 23. Jasnoniebieski kamień 
ozdobny; 28. Cykl obrad; 31. Lanie 
łez; 32. Niebieski kwiat polny; 33. Zor-
ganizowane działanie; 34. Gwara śro-
dowiskowa; 35. Dzielnica Siemia-
nowic Śląskich; 36. Pełzak morski; 
37. Obszar wodny.

PIONOWO: 1. Delikatna roślina; 
2. Osłona kwiatu; 3. Szaruga; 4. Urlop 
z turnusem; 5. Rozmowa dwóch osób; 
6. Klekoczący ptak; 7. Sport na macie; 
14. Pełny zestaw; 15. Nożyce ogrod-
nika; 17. Chemik, Młodych lub Tuwi-
ma, Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej; 18. 13-tka na Pętli przy Pla-
cu Skargi w Siemianowicach Śląskich; 
24. Rękojeść, trzonek; 25. Nazwa kró-
la w Ugandzie; 26. Proces sądowy; 
27. Jedno z osiedli mieszkaniowych 
SSM; 28. Zły duch; 29. Dren; 30. Ziółko.

  Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. VIII. 2013 r. – na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-

dzielnia” – krzyżówka nr 8/2013. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
7/2013 z hasłem – Piękne uroki lata, 
otrzymują: Krystyna WRÓBEL, ul. 
Walerego. Wróblewskiego 63A; Kata-
rzyna GIZA, ul. Hermana Wróbla 5A; 
Małgorzata GIEL, ul. Komuny Pary-
skiej 5. Zwycięzcom gratulujemy i za-

praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagro-
dę główną – niespodziankę – ufundo-
wała firma przez Sukces s.c., Siemia-
nowice Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. 
Fundatorem pozostałych nagród jest 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.

- Kochanie, wyrzuć śmieci!
- No, wiesz co! Dopiero co usiadłem!
- A co do tej pory robiłeś?
- Leżałem.

J K L
Córka pyta tatę:
- Czy wszystkie bajki zaczynają się: 

dawno, dawno temu, za górami...

- Nie, córeczko. Często zaczynają się 
też inaczej, np.: Jak mnie wybierzecie 
to obiecuję wam...

J K L
Wchodzi Amerykanin do baru w Pols-

ce i mówi:
- Słyszałem że wy, Polacy, to 

jesteście straszni pijacy. Założę się 
o 500 $, że żaden z was nie wypije li-
tra wódki jednym haustem.

W barze cisza. Każdy boi się podjąć 
zakład. Jeden gość nawet wyszedł. Mi-
ja kilka minut, wraca ten sam gość, 

podchodzi do Amerykanina i mówi:
- Czy twój zakład jest wciaż aktual-

ny?
- Tak. Kelner! Litr wódki podaj!
Gość wziął głęboki oddech i fruuu... 

z litra wódki została pusta butelka.
Amerykanin stoi jak wryty, wypłaca 

500 $ i mówi:
- Jeśli nie miałbyś nic przeciwko, 

mógłbym wiedzieć, gdzie wyszedłeś 
kilka minut wcześniej?

- Aaa, poszedłem do baru obok 
sprawdzić, czy mi się uda...
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Zielony konkurs 2013

Sporo mieliśmy w lipcu pogod- 
 nych, słonecznych dni, zwłasz-

cza w drugiej jego części. Nie mógł 
dziwić więc widok mieszkańców 
wypoczywających na swoich balko-
nach czy w przydomowych ogród-
kach – na krzesłach, leżakach, pod 
parasolami, w otoczeniu kwiatów.

Czym jest letni odpoczynek na wol-
nym powietrzu, dobrze wie pan Adolf 

Sroka z Pocztowej 9, który od po-
nad czterdziestu lat opiekuje się swo-
im przydomowym ogródkiem, który jest 
chyba jego oczkiem w głowie. Przed la-
ty otoczył go żywopłotem, wytyczył ra-
baty, chodniczki, zasadził kwiaty, krze-
wy i. - Praca w ogródku daje mi wiele 
satysfakcji i uciechy. Z przyjemnością 
siadam w nim i kiedy mam tylko chwilę 
wolną, po prostu odpoczywam, wygrze-
wam się na słońcu. Jak mówi pan Adolf, 
jego przydomowy kącik najładniej wy-
gląda w maju, kiedy wszystkie kwiaty 
kwitną. Sam ogródek mieni się na bia-
ło, żółto, różowo oraz czerwono, zaś 
w powietrzu – jeszcze do teraz – uno-
si się zapach róż, których ma najwięcej.

W sąsiedztwie budynków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
w każdym osiedlu trzeba przyznać, 
jest sporo zadbanych przez mieszkań-

ców, regularnie doglądanych niewiel-
kich ogródków. Daleko szukać, wy-
mieńmy tylko kilka ulic, gdzie tako-
we widać, bez specjalnego chodze-
nia i szukania: Kościelna, Hermana 
Wróbla, Grunwaldzka, Marii Skło-
dowskiej-Curie, Komuny Paryskiej, 
Niepodległości, Jana Stęślickiego. 
Ich opiekunowie, gdy pytani o powo-
dy, dla których decydują się poświę-

cić czas na zagospodarowanie kawał-
ka ziemi wokół domu, zazwyczaj od-
powiadają: „obok budynku też chcemy 
mieć ładnie” albo „to zawsze jakaś for-
ma rozrywki i aktywnego wypoczynku 
zarazem”. Cieszyć się trzeba z takich 
sąsiadów. Gdy sami nie mamy, ani 
czasu ani siły „skubać”, oni nas w pew-
nym sensie w tym wyręczają, wpływa-
jąc swoją postawą, przez nikogo nie 

przymuszeni przecież, na estetykę do-
mu. Dom to nie tylko klatka schodo-
wa, wejście, elewacje, balkony itd., ale 
też najbliższe otoczenie. Chyba wszy-
scy zgodzimy się, że wygląd miejsca, 
w jakim najczęściej bywamy jest waż-
ny. Przyjemniej się po prostu miesz-
ka, gdy zamiast zachwaszczonej tra-
wy i zdewastowanej elewacji, mija się 
ładne rabaty z kolorowymi kwiatami al-
bo zgrabnie przycięte krzewy. 

Oby przybywało jak najwięcej ta-
kich przydomowych ogródków. Miej-
sca przy większości budynków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
jest jeszcze całkiem, całkiem. A nuż 
ktoś podchwyci temat i praca w ogród-
ku stanie się jego nową pasją. 

Tymczasem publikujemy zdjęcia ko-
lejnych balkonów oraz wspomnianego 
ogródka pana Adolfa. rg

Pocztowa 9.

Okrężna 15. Ryszarda Gansińca 4.

Ogródek przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 55.

Pocztowa 13.
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Siemianowicka 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

ul. Bohaterów 
Westerplatte 20, 

41-106 Siemianowice 
Śląskie

tel. 32 609-14-96, 
32 609-14-68,  

602 672 332

oferuje mieszkania

od 56 m2 do 84 m2

w 3-piętrowych

budynkach

wielorodzinnych

na os. Tuwima

przy ulicy

Hermana Wróbla


