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Na  
stronach:

Zbijają w „RENOMIE” Biegiem, rowerem

Przy potężnych murach obronnych Wawelu

Uczestnicy treningów zagrają mecz otwarcia  
boiska na „Młodych”

Czy nazwa Plac Pomnikowy będzie jeszcze w użyciu

Atrakcje za 
atrakcjami

Trenują jak 
najlepiej potrafią

Dyżury redakcyjne – we wrześniu
W sierpniu, w związku z sezonem urlopowym, zawieszamy na cztery tygodnie nasze poniedziałkowe dyżury redakcyjne. Następny 

dyżur 1 września br. – jak zwykle – w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie SSM przy ulicy Bohaterów Westerplatte 20. Niemniej 
cały czas swoje obserwacje, uwagi, spostrzeżenia można przesyłać na adres emailowy redakcji – ssm@poczta.fm

Rewelka  
na „Młodych”

Poszły drzewa, gałęzie …ale nie tylko

Zapraszamy  
na os. „Młodych”... 

No i finisz. Długo oczekiwane skwer i boisko na „Mło-
dych” za kilkadziesiąt godzin zostaną przekazane do 
użytku nam – Mieszkańcom.  Oficjalne  otwarcie  obiek-
tu  odbędzie  się  5 sierpnia br. o 12.00.  Będzie  przecina-
na wstęga, będą goście  i mamy nadzieję  licznie przybędą 
mieszkańcy. Będzie uroczyście, ale bez fanfar, za to z nie-
spodziankami. 

Zapraszamy 5 sierpnia na 12.00

...i do „Bańgowa”
30 sierpnia Lato pożegnać będzie można  

na Pikniku w Bańgowie.  
Miejsce – krąg taneczny,  

początek od 1600 - Zapraszamy
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A na osiedlach:
„Bańgów”

-  garaże  przy  Marii Skłodowskiej-
-Curie – graffiti,

- boisko wielofunkcyjne – uszkodzo-
no nawierzchnię przed bramką, urwa-

no obręcz  jednego z koszy do koszy-
kówki.

-  budynek  gospodarczy  na  boisku 
wielofunkcyjnym  –  wymalowano  na-
pisy,

„Centrum”
- ulica Powstańców  – na placu za-

baw  urwano  kolejne  szczebelki  ogro-
dzenia.

„Młodych”
-  Niepodległości  –  skradziono  ka-

ble  z ulicznego  oświetlenia  w rejonie 
garaży,

-  Aleja Młodych,  Niepodległości, 
TESCO  –  upstrzono  elewacje  garaży 
i pawilonu handlowego.

„Tuwima”
- Herman Wróbla 14 – zdewastowa-

no rurę spustową na pawilonie,

-  Hermana Wróbla  6  –  zniszczono 
gałko-klamkę i zamek w drzwiach wej-
ściowych do budynku,

- Wojciecha Korfantego 5 – zdewa-
stowano  rurę  spustową  i wyrwano  in-
stalację odgromową.

„Węzłowiec”
-  Władysława Jagiełły 15  (gara-

że) i Władysława Jagiełły 13C (budy-
nek mieszkalny) – oszpecono napisa-
mi elewacje,

-  Grunwaldzka 4A  –  wygięto  do 
ziemi,  rozjeżdżono  (?)  znak  drogowy 
„ustąp pierwszeństwa”,

-  Walerego Wróblewskiego  (wej-
ście do ADM) – zniszczono czujnik ru-
chu i lampę halogenową,

- Władysława Jagiełły 2-3 – wyrwa-
no deski z ławki.

Niszczysz swoje
Nie wiadomo czy to wakacyjna nuda, czy jakieś 

złe fluidy przyczyniły się do wysypu dewasta-
cji w os. „Węzłowiec” A przez kilka miesięcy było tam 
spokojnie. Było ale  się  zmyło  i poniszczono  sporo. Może 
ci,  których  tak świerzbiły  ręce nie wiedzą, że nie  robią na 
złość  żadnej  spółdzielni,  żadnym  jej  władzom,  a robią  na 
złość sobie, bo w efekcie też zapłacą za wszelkie naprawy?
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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.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Marcin Klimczak i Jan Dudek*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
1. 09. 2014 r. od 16.30 do 17.30

NA SWÓJ DYŻUR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00

Z kolei 6. 10. 2014 r. dyżurować będą: Andrzej Chyliński i Zbigniew Jarosz*

*skład 
osobowy 
dyżurujących 
może ulec 
zmianie

Zbijają w „RENOMIE”
Dzieci i młodzież w wakacje szukają różnych rozrywek. Czasem jednak 

nic nie przychodzi do głowy poza komputerem, telewizorem. My pod-
powiadamy: kręgle, billard... a w dodatku ze zniżką!

Strefa Rozrywki „RENOMA” od wielu 
lat w okresie wakacyjnym oferuje zniż-
kę 20% za godzinę gry dla dzieci i mło-
dzieży.  Im  większa  grupa,  tym  mniej-
szy koszt „na łebka”. Co dla czterooso-
bowej  grupki  wychodzi  nieco  ponad 
pięć złotych od osoby. Mało czy dużo, 
kto nigdy nie grał w kręgle, billard mu-
si  choć  raz  tego  spróbować.  Przynaj-
mniej z ciekawości.

Tej  ciekawości  nie  brakowało  gra-
jącym  w jeden  z lipcowych,  pochmur-
nych dni: - Przyszliśmy tu większą gru-
pą. Jestem po raz pierwszy. Szło róż-
nie. Raz wygrałem ja, raz koleżan-
ka. Udało mi się nawet zrobić strike-
’a – strąciłem wszystkie kręgle. Fajne 
uczucie. Upatrzyłem sobie kulę „13” – 
moja ulubiona – relacjonował  12-letni 
Szymon Muster. – Ja za to jestem po 
raz drugi. Wcześniej wygrałem, teraz 
przegrałem. Nie miałem szczęścia. Mi 
nie udało się zbić ani razu wszystkich, 
zbiłem za to siedem kulą „8”, lżejszą 
od innych. Chętnie tu wrócę z kolega-
mi, postawię im nawet tę grę – obiecał 
10-letni  Dawid Wac.  -  Była fajna za-
bawa, bo z przyjaciółmi – powiedziała 
krótko 7-letnia Lena Golda.

W międzyczasie  pojawili  się  też  mi-
nistranci  z parafii  Ducha  Świętego 
w Bytkowie. Ośmiu – pod okiem księ-

dza,  rywalizowało  między  sobą  na 
trzech  stołach  billardowych. Szło  cał-
kiem, całkiem. - Już parę razy byliśmy 
na billardzie, bardzo fajna gra. Prze-
grywam, ale nie przejmuję się. Liczy 
się dobra zabawa  –  kwitował  10-let-
ni  Tomasz Janowski  z osiedla  „Wę-
złowiec”. – Billard wcale nie jest trud-
ny, tylko trzeba chcieć grać. Ja dzi-
siaj jak na razie wygrałem ze wszystki-
mi, z czego się cieszę. Nie mam jakie-
goś sposobu na grę. Po prostu mierzę, 
uderzam i wpada. Najtrudniej grało mi 
się z własnym bratem. Do „Renomy” 
zaglądamy raczej tylko w wakacje, bo 
tak to nigdy nie ma specjalnie czasu – 
powiedział  13-letni  Wojtek Lisieński 
z osiedla „Młodych”.

Zniżka dla dzieci  i młodzieży na grę 
obowiązuje  od  poniedziałku  do  piąt-
ku  od  1100  do  1700  (ostatnia  godzina 
gry od 1600). Do końca wakacji. Będąc 
w „RENOMIE”  możemy  nie  tylko  po-
grać  w kręgle  czy  billard.  Są  piłkarzy-
ki,  cymbergaj,  lotki.  Dowolność...  Jest 
też  niewielki  barek,  gdzie  można  coś 
skubnąć, czegoś się napić.

„RENOMA” mieści się w os.  „Chemik” 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego 37. 
Czynna jest od niedzieli do czwartku od 
1100  do  2300  oraz  w piątek  i sobotę  od 
1100 do 100.   Foto patrz str. 27.  rg
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Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Termin Budynek, adres

22. 09.
poniedziałek

Niepodległości 57a-d, 59a;
Walerego Wróblewskiego 26a-c, 28a-b;

Władysława Reymonta 46-56;
Karola Szymanowskiego 2-12, 1-9

23. 09.
wtorek

Niepodległości 59b-d, 61a-c; Walerego 
Wróblewskiego 30a-b, 32a;

Władysława Reymonta 4-12, 38-44,
Karola Szymanowskiego 14,

Marii Skłodowskiej-Curie 35-45

24. 09.
środa

Niepodległości 63a-c, 61d-f,
Władysława Jagiełły 2a-d,

Marii Skłodowskiej-Curie 1-15, 47-59,
Władysława Reymonta 2

25. 09.
 czwartek

Grunwaldzka 5a-d,
Niepodległości 61g-h,

Walerego Wróblewskiego 57, 59,
Marii Skłodowskiej-Curie 17-33,

Władysława Reymonta 14-24

26. 09.
piątek

Grunwaldzka 4a-d, 5e-f,
Walerego Wróblewskiego 55, 55a,

Leśna 7, 7a-b,
Władysława Reymonta 26-36

27. 09.
sobota

Grunwaldzka 6a-c

6. 10. 
poniedziałek,

Wyzwolenia 6, Władysława Jagiełły 1, 
Walerego Wróblewskiego 69 m.1-56, 
Walerego Wróblewskiego 73 m.1-56, 

Władysława Jagiełły 7a-c,  
Powstańców 54a,  

Komuny Paryskiej 1 m. 1-55 

Termin Budynek, adres

7. 10.
wtorek

Wyzwolenia 10, Grunwaldzka 2a-c, 
Walerego Wróblewskiego 69 m.57-112, 
Walerego Wróblewskiego 73 m.57-112, 

Władysława Władysława Jagiełły 7d, 
Jagiełły 9c, Powstańców 54b,  
Komuny Paryskiej 1 m. 56-110

8. 10.
środa

Wyzwolenia 8a-b, Grunwaldzka 2d, 
Grunwaldzka 7, Walerego 

Wróblewskiego 69 m.113-154, Walerego 
Wróblewskiego 73 m. 113-154, 

Władysława Jagiełły 3A, Władysława 
Jagiełły 9a-b, Powstańców 54c,  

Komuny Paryskiej 3 m.1-55

9. 10.
czwartek

Wyzwolenia 8c, Stawowa 7, 
Grunwaldzka 3a-b, Grunwaldzka 9, 

Walerego Wróblewskiego 71,  
Władysława Jagiełły 3BCD,  

Powstańców 46a,  
Komuny Paryskiej 3 m. 56-110

10. 10.
piątek

Stawowa 5,6, Grunwaldzka 3c-f, 
Walerego Wróblewskiego 71 m.57-112, 

Jagiełły 11a-c, Jagiełły 13b-c,  
Komuny Paryskiej 5

11. 10.
sobota

Stawowa 11-11a, Emilli Plater 21, 
Władysława Jagiełły 11d,  
Władysława  Jagiełły 13a,  
Komuny Paryskiej 6,13

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 często 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
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Wszyscy,  którzy  poprawnie  odpo-
wiedzieli na 10 pytań  i nadesłali  je na 
adres  redakcji  lub  skrzynkę  mailową 
wzięli udział w losowaniu nagród.
Prawidłowe odpowiedzi to...
1)  Podaj trzy rubryki, jakie 

towarzyszą nam od pierwsze-
go wydania „Mojej Spółdziel-
ni”.  Od  zawsze  publikujemy: 
„Moją Kuchnię”, „O czym mówią 
gwiazdy” i „Uśmiechnij się”.

2)  Podaj łączny nakład 
wszystkich egzemplarzy „MS” 
od początku do teraz – łącz-
nie 250 wydań – który trafił do 
Czytelników.  To  już  3  miliony 
125 tysięcy!

3)  Z jakimi 3 lokalnymi ope-
ratorami E-Siemianowice po-
łączyły się w Grupę E-Siemia-
nowice w 2012 roku?    Altec, 
Home-net, Sukcesnet. Proste?

4)  W którym roku E-Siemia-
nowice uruchomiły styk ope-
ratorski w Ostrawie?  w 2013 
roku.

5)  Jaką numerację publicz-
ną mają nr oferowane przez E-
-Siemianowice usługi Stacjo-
narnej Telefonii Cyfrowej ViP? 
6666. Chyba łatwo zapamiętać.

6)  W jakich lokalizacjach  
E-Siemianowice zapewniają mo-
nitoring dla SSM?  W różnych  czę-
ściach zasobów spółdzielczych – osie-
dle  „Bańgów”,  boiska  wielofunkcyj-

ne  oddane  do  użytku  w ostatnich  la-
tach,  Rynek  Bytkowski,  skwer  rekre-
acyjno-wypoczynkowy  przy  ulicy  Nie-
podległości 57-59 - w tym plac zabaw.

7)  Jakiej generacji Telewizję Cy-
frową oferują E-Siemianowice?  To 
Telewizja  3  Generacji.  Jeśli  ktoś  tak 
odpowiedział – punkt.

8)  Czy firma E-Siemianowice ofe-
ruje swoim Klientom serwis kompu-
terowy? Odpowiedź brzmi: Tak.

9) Jaki rodzaj działalności prowa-
dzi firma „iNPULS”?  Firma  zajmu-
je się przede wszystkim ochroną osób 
i mienia,  imprez  masowych,  konwojo-
waniem, a także oferuje  usługi  sprzą-
tające.

10)  Podaj nazwę drukarni, która 
drukuje „MS”. Nie  Katowice,  nie  Ty-

chy,  nie  Chorzów.  „Moja  Spół-
dzielnia”  drukowana  jest  w dru-
karni „omegapress” w Sosnowcu.

Szczęśliwcy...
Spośród  nadesłanych  odpo-

wiedzi,  komisja  składająca  się 
z członków redakcji „Mojej Spół-
dzielni”  oraz  przedstawiciela 
Czytelników  wylosowała  29  lip-
ca br. osoby, w ręce których tra-
fią nagrody: 

-  1  miejsce:  Tablet  +  gadżety 
firmowe  –  Teresa Sroczyńska 
(aisas...@...)

-  2  miejsce  maszyna  do  hot-
-dogów  +  gadżety  firmowe – 
Szymon Wiatr (...wiatr@...)

-  3  miejsce  termos  firmowy  E-
-siemianowice + gadżety firmowe 
– Patrycja Garbas (patix...@...)

Zwycięzców w konkursie – 
z dowodem tożsamości – prosi-
my o pojawienie się w siedzibie 
E-SIEMIANOWICE SP. Z O.O. ul. 
Walerego Wróblewskiego 67

41-106 Siemianowice Śl.
tel. 32 6666 666
ZWYCIĘZCOM  gratulujemy!!! 

a wszystkim,  którzy  przesłali  nam  ży-
czenia  i w ciepłych  słowach  gratulo-
wali  250  wydań  „Mojej  Spółdzielni”  
– DZIĘKUJEMY

Poszły drzewa, 
gałęzie

18 lipca br., w piątek, nie po raz 
pierwszy w tym roku ulew-

ne deszcze spowodowały w osiedlach 
szkody. Złamało  się  kilka  drzew  i wie-
le  gałęzi.  Niektóre  ulice,  parkingi,  chod-
niki były częściowo zalane, bo studzienki 
nie nadążały z odbiorem wody. Tak było 
na przykład w osiedlach „Bańgów” i „Wę-
złowiec”.

Połamane drzewa i większe gałęzie od-
notowano między innymi przy Michałko-
wickiej 17-23A („Centrum”), Placu Józe-
fa Skrzeka i Pawła Wójcika („Młodych”), 
Władysława Sikorskiego 4  i Marii Dą-
browskiej 1 („Michałkowice”).  rg

Konkurs 250 razy z „MS”  
– rozwiązanie

Miesiąc temu, przy okazji jubileuszu 250 numeru „Mojej Spółdzielni” 
ogłosiliśmy konkurs z nagrodami. Dziękujemy za wszystkie nadesłane 

przez P.T. Czytelników odpowiedzi. Dokładnie je sprawdziliśmy, a teraz naj-
wyższa pora na rozwiązania i ogłoszenie listy laureatów!

Przewrócone drzewo pod balkonami – Marii Dąbrowskiej 1
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Po  majowo-czerwcowych  przetaso-
waniach  grup,  po  naturalnej  rotacji, 
kiedy  część  z dotychczas  grających 

odeszła,  inni  co  dopiero  zaczęli  swo-
ją  przygodę  z treningami.  W ostatnich 
tygodniach skutecznie skupiono się na 
szlifowaniu poszczególnych ele-
mentów piłki  nożnej. Nadal  jed-
nak,  co  jakiś  czas na zajęciach 
pojawiają  się  nowi  zawodnicy, 
bo  kolega powiedział, bo tata 
przeczytał w gazecie.  Treningi 
otwarte są dla wszystkich dzieci, 
które spełniają podstawowe kry-
terium wiekowe – 7-12 lat. W za-
leżności  od  wieku,  przydziela-
ni  są  do  jednej  z dwóch  kate-
gorii wiekowych – 7-9 lub 10-12 
lat.  Kategoria  +12  zarezerwo-
wana  jest dla  tych, którzy szko-
lili się pod trenerskim okiem Da-
riusza Rzeźniczka lub Roberta 
Razakowskiego  przez  dłuższy 
czas,  systematycznie  uczęsz-
czając na treningi, ale ze wzglę-
du na ukończone 12 lat, nie mo-
gą już chodzić do starszej grupy.

-  W grupie młodszej uczymy 
podstawowych zasad piłki noż-
nej. Pokazujemy jak strzelać, 
podawać, prawidłowo wykonać 
rzuty rożne, z autu itd. Sporo 
uwagi poświęcamy na prowa-
dzeniu piłki. W starszej grupie 
dochodzą już nieco bardziej za-
awansowane elementy gry. Pro-
wadzenie piłki ze zwodem, dryblin-
giem, odpowiednia praca ciałem. Gru-
py powyżej 12 roku życia są zgrane, 
chłopcy dobrze się znają. Robimy im 

ćwiczenia rozgrzewające, strzeleckie 
a potem już rozgrywają mecze – wyli-
cza trener Robert Razakowski.

Z frekwencji,  pomimo  wakacji,  za-
dowolony  jest  trener  Dariusz Rzeź-
niczek. – Rzadko zdarza się, aby fre-

kwencja była poniżej 7-8 osób, nawet 
jak pada deszcz – podkreśla.

Na  zajęciach  mieszają  się  pierw-
szo  i drugoroczniacy.  Wszyscy  zgod-

nie  powtarzają, że wspólne trenin-
gi pod opieką trenera to fajna sprawa 
i chętnie, o ile mają czas, przychodzą. 
10-letni  Kamil Mazur  powiedział,  że 
trenuje od roku. Pamięta, że o trenin-
gach dowiedział się dosyć przypadko-
wo, w drodze do kościoła. Najbardziej 
na  zajęciach  lubi  wykonywać  rzuty 
wolne, najlepiej wychodzi mu strzela-
nie. Zaczynał w młodszej grupie, dziś 

trenuje  ze  starszymi.  Podczas  piłkar-
skich  mistrzostw  świata  w Brazylii  ki-
bicował  najpierw  Chorwacji,  potem 

Portugalii,  Francji  a na  końcu 
Niemcom. Imponuje mu Ronal-
do,  Neymar,  van Persie  a od 
Mundialu  -  James Rodriquez. 
10-letnia  Kinga Bieszczad  za-
czynała  od  darmowych  trenin-
gów,  dziś  trenuje  też  w MKS-
-ie  Siemianowiczanka  razem 
z chłopakami.  Pytana  o to,  co 
dotychczas  wyniosła  z zajęć 
opowiada,  że  dobrze  podbija 
piłkę, ma mocniejszy strzał i le-
piej  się  kiwa.  Zdradza  też,  że 
musi  się  jeszcze  nauczyć  do-
środkowywać  z rzutu  rożnego, 
bo – nie wie dlaczego – ale za-
myka oczy podczas wykonywa-
nia tego stałego fragmentu gry. 
Zaskoczona  jest  również,  że 
koleżanka  z klasy  nie  mówiąc 
o niczym,  też  zapisała  się  na 
treningi.  –  Super trening, tylko 
dlaczego przegraliśmy – pytała 
siebie z kolei Ala Zdanowska – 
jedna  z aktywniejszych  uczest-
niczek  bańgowskich  treningów, 
nie  ustępująca  umiejętnościa-
mi  swoim  rówieśnikom.  7-letni 
Oliver Fortuna  zaliczył  dopie-
ro trzeci trening. Kuzyn grał i on 

również bardzo tego chciał, więc ma-
ma  go  zapisała.  Oglądał  mistrzostwa 
świata w Brazylii, kibicował Cristiano 
Ronaldo,  na  którym chce się wzoro-

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Trenują jak najlepiej potrafią
Ambicji i smykałki do gry chłopcom i dziewczętom uczestniczącym 

w darmowych treningach absolutnie nie brakuje. Przez prawie całe wa-
kacje – z króciutką, lipcową przerwą – ćwiczą, grają, ćwiczą... Z niekrytą sa-
tysfakcją i radością.

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych:

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

- „Tuwima” – wtorki
- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

- „Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

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

Aby  zapisać  się  na  trening  wystarczy  przyjść 
i wypisać deklarację, którą mają przy sobie trenerzy. 
Należy  pamiętać  o  jasno  ustalonym  przedziale 
wiekowym.

Kategoria +12
 „Węzłowiec” i „Tuwima”;  

Poniedziałki - 18.30 - 20.00 
- boisko wielofunkcyjne  

przy ulicy Władysława Jagiełły
 „Bańgów” i „Michałkowice”;  

Wtorki – 18.30 - 20.00
- boisko wielofunkcyjne  

przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
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wać. Najpierw pragnie nauczyć się do-
brze strzelać.

W sierpniu przed młodziutkimi piłka-
rzami  kolejne  wyzwania.  Już  5  sierp-

nia br. rywalizować będą między sobą 
w meczu  o „Puchar  Prezydenta  i Pre-
zesa”  podczas  otwarcia  skweru  wy-
poczynkowego  i boiska  wielofunkcyj-

nego  w osiedlu  „Młodych”.  30  sierp-
nia br. rozegrają turniej międzyosiedlo-
wy o Puchar Prezesa Siemianowickiej 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  przy  oka-

zji  „Pikniku  Osiedlowego  w „Bańgo-
wie”,  zaś  później  najprawdopodobniej 
będą uczestniczyć w kolejnych sparin-
gach  z rówieśnikami  z GKS-u Katowi-

ce. Najpewniej znów ochoczo dopingo-
wać ich będą najbliżsi.

Szlifują umiejętności, dobrze bawią się, 
przy tym realizując – świadomie lub nie, 

to nie ważne – przyjęte od początku or-
ganizowania  bezpłatnych  treningów  pił-
karskich dla dzieci hasło: „Wyjść z domu 
i być aktywnym”. Byle tak dalej.  rg

Impreza  rozpocznie  się  o 16.00  wy-
stępem  zespołu  artystycznego  z Do-
mu  Kultury  „Chemik”.  Główne  atrak-

cje przewidziano od około 17.15. Wy-
stąpią kolejno: Czarodziej Marko, da-

lej: „Bayery” – w śląskim klimacie oraz 
„Arkadia Band” – w różnych, muzycz-
nych odsłonach, zaskakująco... 

Zabawę  urozmaicą  z pewnością 
konkursy, gry i zabawy. Poprowadzi je 

para Danuta Białas  i Krystian Stasi-
czek. Będzie więc coś i dla ucha, i dla 
ducha,  i dla  ciała  –  jak  to  przy  takich 
festynach  –  zjemy,  wypijemy,  może 
pośpiewamy?  Wieczorem...  tradycyj-
ne ognisko...

Piknikowi towarzyszyć będą również 
imprezy  sportowe.  W tym  roku  roze-
grany zostanie turniej tenisa ziemne-
go o Puchar Przewodniczącego Ra-
dy Miasta. Uwaga chętni! Zapisy do 
20  sierpnia  br.  (środa),  osobiście  lub 
telefonicznie  w osiedlowej  administra-
cji.  W zależności  od  ilości  zaintereso-
wanych,  dokona  się  podziału  na  gru-
py wiekowe.

Drugim wydarzeniem sportowym bę-
dzie  turniej piłkarski o Puchar Pre-
zesa Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej,  w którym  wezmą 
udział  dzieci  ze  wszystkich  osiedli 
spółdzielczych,  uczestniczące  w dar-
mowych  treningach  na  czterech  bo-
iskach wielofunkcyjnych SSM. 

Organizatorzy  festynu  zachęcają 
mieszkańców  do  zabawy.  W zeszłym 
roku nie zawiedli. Zapraszamy

rg

30 sierpnia zapraszamy do „Bańgowa”

Piknik tuż, tuż!
30 sierpnia br., przy kręgu tanecznym i na boisku wielofunkcyjnym 

przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się tradycyjny Piknik 
Osiedlowy, tym razem pod hasłem „Koniec wakacji w „Bańgowie”.

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
-  zwróć  uwagę na  obce osoby  

w Twoim budynku! ! !

Zeszłoroczny piknik, uciechy było mnóstwo
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- Rafał Grzywocz: Skąd wzięło się u Pana zaintereso-
wanie rajdami przygodowymi?

- Marek Woźniczka: Po raz pierwszy zobaczyłem za-
wodników startujących w rajdzie przygodowym kilkanaście 
lat temu w Bieszczadach na Po-
łoninie Wetlińskiej. Spytałem ich 
wtedy co robią, a odpowiedź – 
że biegają, jeżdżą na rowerze, 
pływają kajakami i to wszystko 
non stop bez przerw przez 200 
kilometrów – wydała mi się bar-
dzo nierealna.

Kilka lat później sam wystarto-
wałem w podobnym 60 kilome-
trowym harcerskim rajdzie przy-
godowym. Kolejne bardziej wy-
magające starty następowały coraz częściej. Uznałem, że 
to jest coś dla mnie, bo trzeba wykazywać się w wielu kon-
kurencjach sportowych, trzeba dobrze nawigować przy po-
mocy mapy, wszystko zwykle dzieje się w bardzo atrak-
cyjnych miejscach i jest ele-
ment przygody i współpracy 
zespołu.

- Co właściwie kryje się pod 
hasłem „rajdy przygodowe”?

- Rajdy Przygodowe, czasa-
mi zwane ekstremalnymi, to 
trwające od kilku do kilkudzie-
sięciu godzin zespołowe za-
wody multidyscyplinarne. Bie-
giem, rowerem, kajakiem, na 
rolkach, zimą na nartach (ka-
talog konkurencji jest otwarty) 
zespoły pokonują trasę wy-
znaczoną na mapie. Ich za-
daniem jest wybrać najko-
rzystniejszą drogę pomiędzy punktami i pokonać ją jak naj-
szybciej. Dodatkową atrakcją są zadania specjalne. Na du-
żych zawodach są to często zadania linowe w skałach, pe-
netracje jaskiń, przeprawy przez rzeki. Na rajdach miejskich 
zadania są związane z lokalnymi atrakcjami.

- Czy każdy może je uprawiać, w nich uczestniczyć?
- Każdy kto trochę się rusza może z powodzeniem starto-

wać w rajdach przygodowych. To są przede wszystkim za-
wody na wytrzymałość i nie trzeba być super szybkim bie-
gaczem ani kolarzem. Ważny jest oczywiście trening, bo 
jeżeli chcemy walczyć o czołowe lokaty to musimy być do-
brze przygotowani.

Warto też zwrócić uwagę na to, że to są zawody amator-
skie, nie trzeba posiadać żadnej licencji sportowej.

- Jak wyglądają przygotowania do takiego rajdu?
- Dla osoby początkującej przygotowanie do rajdu to 

przede wszystkim znalezienie partnera lub partnerów 
w przypadku zawodów 4-osobowych, skompletowanie 
sprzętu – buty biegowe, rower, kompas, lekkie ubrania 
i oczywiście trening. Powtarzam jednak, że wystarczy tro-

chę się ruszać, dwa, trzy razy w tygodniu pobiegać, pojeź-
dzić na rowerze.

Moje przygotowanie do zawodów to przede wszystkim 
zaplanowany trening – około 7-10 godzin w tygodniu. Pod-

stawa to bieganie i jazda na ro-
werze, zimą narty biegowe a od 
wiosny rolki.

- Proszę powiedzieć coś wię-
cej o Grupie, jaką Pan współ-
tworzy.

- Zespół Nonstop Adventure 
to grupa przyjaciół z kilku miejsc 
w Polsce, razem startujemy i or-
ganizujemy rajdy przygodowe już 
od 10 lat. Początki sięgają daw-
nej działalności w harcerstwie. 

W większości tam się poznaliśmy. Teraz startujemy w naj-
większych rajdach przygodowych w Polsce. W rankingu 
ogólnopolskim w 2013 roku zajęliśmy 3 miejsce.

- Najtrudniejsze zadania...
- Zadania podczas rajdów 

przygodowych można po-
dzielić na te zaplanowane 
przez organizatora, tu przy-
pomina mi się jedno podej-
ście kątowe po linie, wisia-
łem w uprzęży i nie miałem 
siły w rękach żeby się pod-
ciągnąć. Są też te nie zapla-
nowane, ten tzw. element 
„adventure”. Podczas jed-
nego rajdu zimowego, kiedy 
temperatura spadła do -35 
stopni, w trakcie jazdy na ro-
werze załzawiły i zamarzły 
mi oczy. Tylko w jednym oku 

miałem małą szparkę, przez którą mniej więcej widziałem 
gdzie jadę. Trudne są też sytuacje, kiedy się zgubimy, pa-
trzymy na mapę i nie wiemy gdzie jesteśmy. 

- Czy w Siemianowicach Śląskich są warunki do upra-
wiania lub organizowania takich rajdów?

- Siemianowice i okolice są doskonałym miejscem do treno-
wania. W samym mieście można biegać po Przełajce, Bażan-
tarni i wszystkich parkach. Mieszkając tutaj mamy też dosko-
nałą bazę wypadową do Parku Śląskiego, na rower warto wy-
puścić się na północ w okolice Świerklańca lub Góry Dorotki.

Można też zorganizować w Siemianowicach ciekawe za-
wody, co pokazaliśmy ostatnio podczas Mikrorajdu w lu-
tym (kolejny w czerwcu). Siemianowice Śląskie były też 
gospodarzem organizowanego przez nas Rajdu Przygodo-
wego w 2006 roku.

- Proszę spróbować wytyczyć taką trasę po Bytkowie...
- Startujemy na rowerach spod stawu i na rozgrzew-

kę zespoły mają do odnalezienia kilka punktów kontrol-
nych w gąszczu bloków osiedli „Młodych” i „Chemik”. Miej-
ska nawigacja wcale nie jest taka łatwa. Trasa dalej bie-

Marek Woźniczka każdego roku  
pokonuje setki kilometrów

Biegiem, 
rowerem, 

kajakiem...
Rozmawiamy z Markiem Woźniczką 
– pasjonatem rajdów przygodowych

Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas
Od kilkunastu miesięcy na łamach „MS” prezentujemy osoby zasługujące na wyróżnienie ze względu na nietuzinkowe 

zainteresowania bądź znaczące osiągnięcia czy to w działalności zawodowej, społecznej lub kulturalnej.
Przypominamy o możliwości współredagowania tej rubryki i zapraszamy wszystkich Czytelników do nadsyłania swoich 

propozycji osób, które Waszym zdaniem, P.T. Czytelnicy, wszyscy powinni poznać.
Wspólnie nie pozwólmy, by jakiś ciekawy człowiek pozostał niezauważony.
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gnie w kierunku Lasku Bytkowskiego. Tam delikatna gór-
ka sprawia, że musimy się już trochę namęczyć. Ciekawy 
punkt ze starą śląską zabudową, choć już za granicą mia-
sta to Kolonia Alfreda. Będąc 
tak blisko musimy wjechać 
do Parku Śląskiego. Tam za-
wodnicy zostawiają rowe-
ry i pokonują etap biegowy 
z kilkoma punktami rozsiany-
mi po całym parku. Na Byt-
ków wracamy znów na rowe-
rach i po odnalezieniu punktu 
na polach za kościołem po-
zostaje nam już tylko doje-
chać na metę.

- Polecamy więc miesz-
kańcom do przetarcia, 
sprawdzenia się. Proszę po-
wiedzieć jeszcze o swoich 
najbliższych planach.

- Organizujemy ostatnio cykl 
Mikrorajdów. To krótkie 3-godzinne zawody biegowo-rowerowe. 
Polecam, bo to właśnie takie łatwe zawody, od których można 
rozpocząć przygodę z rajdami. O tych i o innych wydarzeniach 
można poczytać na naszej stronie www.nonstopadventure.pl.

Jako zawodnik będę w kwietniu startował w 12-godzin-
nym biegu na orientację, w maju w zespole ze Stanisła-
wem Odróbką weźmiemy udział w Rajdzie Miejskim Gli-

wice. Kolejne starty to 100 
kilometrowy ultra maraton 
w Beskidach i duży, 250 ki-
lometrowy Rajd Przygodowy 
Czterech Żywiołów na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej.

- Na koniec chciałbym do-
wiedzieć się, jak mieszka się 
Panu w osiedlu „Chemik”?

- Mieszkam w małym 
38-metrowym mieszkaniu 
i choć nie jest to szczyt ma-
rzeń, to jako architekt doce-
niam zgrabne rozplanowanie 
tak małej przestrzeni. Lubię 
też to, że wszędzie mam bli-
sko – do Katowic, do Parku 
Chorzowskiego, do centrum, 

do Michałkowic, gdzie mieszkają moi rodzice.
Przeszkadzają oczywiście korki na drodze i kolory blo-

ków, wszechobecna pastelowa kolorystyka nie jest ładna, 
ale to rzecz gustu.  - Dziękuję za rozmowę. 

 Już wtedy – zanim powstał Park Tradycji - 
pokazywaliśmy m.in. wieżę „Szybu Michał” jako 

atrakcję turystyczną

W zasobach  SSM  niewiele  jest  blo-
ków  z tak  ciasnymi  balkonami,  że  nie-
wiele  da  się  z nimi  zrobić  –  tak  jest 
na  przykład  w niektórych  budynkach 
w osiedlach „Młodych” i „Centrum”. Stąd 
zresztą  trudno  znaleźć  tam  ukwiecone 
kąciki.  Jednakże  zdecydowana  więk-
szość  bloków  mieszkalnych  w Spół-
dzielni  posiada  popularne  „prostokąty”, 
gdzie sporo miejsca jest do zagospoda-
rowania. Każdy robi to według własnych 
potrzeb.  Dla  jednych  to  przechowalnia 
gratów,  suszarnia,  dla  innych  miejsce 
do opalania albo wypicia kawy. 

Współczesne społeczeństwo charak-
teryzuje szybkie tempo życia. I pewnie 
dlatego – co zauważają również sprze-
dawcy  kwiatów  –  z roku  na  rok  jest 
coraz  mniej  ukwieconych  balkonów, 
zadbanych  przydomowych  ogródków. 
I to  pomimo  tego,  że  ceny  roślin  nie 
poszły  jakoś  bardzo  ostatnimi  czasy 
do góry. W biegu nam się po prostu nie 
chce tego robić.

Czy jest jakaś szansa na odwrócenie 
tendencji? Może warto spróbować raz 
jeszcze  albo  w ogóle  –  po  raz  pierw-
szy  umieścić  na  naszym  balkonie  ro-
śliny  łatwe w utrzymaniu? Tak na po-
czątek.  Najpopularniejsze  są  pelargo-
nie.  Wymagają  dużo  światła  i podle-

wania,  za  to  kwitną  obficie  i pięknie, 
a do  tego  pachną.  Podobnie  jak  róż-
nobarwne  surfinie.  Świetnie  wygląda-
ją też fuksje, lobelie czy werbeny. Ku-
pując  „komarowca”  (plektrantus)  ma-
my  dwa  w jednym:  zielony  akcent  na 
balkonie  i szansę,  że  komary  nas  nie 
zjedzą. Zaś zwisająca odmiana „koma-
rowca” ładnie prezentuje się ze wspo-
mnianymi pelargoniami.

- Ludzie kupujący rośliny balkonowe 
coraz częściej sięgają po zioła. Po mię-
tę, bazylię i inne. Co wyrośnie na bal-
konie, można wykorzystać i w kuchni. 
Oczywiście wśród roślin najpopular-
niejsze są pelargonie, ale ładnie wy-
gląda na przykład bidens – uczep ró-
zgowaty, o intensywnych żółtych kwia-
tach. W zestawieniu fajnie prezentu-
je się fioletowy żeniszek i biało-kwiato-
wa bakopa –  podpowiada  kwiaciarka 
z kwiaciarni „U Krzysia” w Bytkowie.

-  Wszystko co pochodzi od natu-
ry jest piękne, dlatego warto się nią 
otaczać. Coraz popularniejsze wśród 
balkonowych roślin stają się kwitną-
ce, wieloletnie poziomki, truskawki. 
Jak najbardziej jadalne. Dużo jest od-
mian hortensji – są one proste w ho-
dowli. Ładnie komponują się - nie tylko 
w ogródku - szałwia ze „starcem”, uro-

ku dodają kolorowe niecierpki. Coraz 
modniejsze w przydomowych ogród-
kach stają się goździki kamienne. 
Dawniej babcie hodowały je w swoich 
ogródkach. Do różnego rodzaju kwia-
tów możemy dokomponować bluszcz 
o różnych kształtach i kolorach liści. 
Wiele osób kupuje na balkon iglaki, bo 
są wytrzymałe – mówi Bożena Stefa-
nik  z kwiaciarni  „Słonecznik”  w „Bań-
gowie”.  –  Nawet z balkonu możemy 
stworzyć sobie miniogródek. Rośliny, 
żwirek, sztuczna trawa plus znalezio-
ne ładne kamienie, oryginalne patyki. 
Jeśli ktoś ma pomysł, może robić cu-
da. Właśnie latem mamy okazje oto-
czyć się roślinami. Zaoszczędzi się na 
zdrowiu... – zauważa.

Komu  mało,  może  wynieść  na  bal-
kon rośliny domowe. Trzeba jednak wie-
dzieć  które.  Nawet  kwiaty  zaniedbane, 
jakie  wytypowaliśmy  już  właściwie  do 
wyrzucenia  i postawiliśmy na nich krzy-
żyk, możemy spróbować uratować w ten 
sposób. Niejedna  roślina odżyje na po-
wietrzu,  słońcu, wilgoci.  – Możemy wy-
nieść m.in.: mirt, cyklamen, benjamina, 
palmy, azalie, grudniki, kaktusy, róże 
chińskie czy „rajskiego ptaka” – wylicza 
z pamięci kwiaciarka ze „Słonecznika”.

My  w sierpniu  jak  zwykle  przecze-
sywać  będziemy  z aparatem  osiedla 
spółdzielcze  w poszukiwaniu  ukwie-
conych balkonów, zadbanych przydo-
mowych ogródków, ciekawych rozwią-
zań, kolorów. Cieszą nas takie perełki.  
Foto: patrz str. 28.  Rafał Grzywocz

Zielony Konkurs 2014
Jeszcze nie jest za późno. Nawet jak teraz byśmy zrobili sobie ukwieco-

ny balkon – przy odpowiednim doborze roślin – cieszyć moglibyśmy się 
nim nawet do października. Balkon nie musi służyć nam jedynie do prze-
chowywania gratów czy suszenia prania.
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ciąg dalszy na str. 12

R e w e l k a  n a  „ M ł o d y c h ”
Doczekano się wreszcie! 5 sierpnia br. (wtorek) o 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie skweru wypoczynko-

wego i boiska wielofunkcyjnego w osiedlu „Młodych”. Kilka miesięcy solidnych robót i centrum osiedla zmie-
niło się niemal nie do poznania.

Po latach powolnej degradacji...
Historia  miejsca,  na  którym  teraz 

znajduje  się  skwer  wypoczynkowy 
z rabatami  nie  jest  długa  ani  skom-
plikowana.  W latach  80.  –  jak  pewnie 
wielu  jeszcze  mieszkańców  osiedla 
pamięta  –  postawiono  pomnik  Janka 
Krasickiego,  młodego  działacza  ko-

munistycznego,  który  zginął  w cza-
sie  II  wojny  światowej,  wykreowane-
go w PRL jako jeden z symboli patrio-
tyzmu  i walki  o socjalizm.  Cały  plac 
wówczas wybetonowano. Niedługo po 
„Okrągłym Stole” i przemianach syste-

mowych  w Polsce  zdecydowano  o je-
go usunięciu. Popiersie zniknęło a plac 
zaczął świecić pustkami.

W późniejszych  latach  w miejscu 
tym  organizowano  festyny  osiedlo-
we.  W ostatnich  kilkunastu  wokół  nie-
go  właściwie  nic  się  nie  działo.  By-
ły  wprawdzie  ławeczki  na  jego  obrze-
żach,  nawet  chętnie  obsiadane,  ale 

młodszych  mieszkańców  osiedla,  nie 
pamiętających  z racji  wieku  o jego 
przeszłości,  dziwił  taki  widok,  pyta-
li: Po co ten wybetonowany, goły plac 
w środku naszego osiedla? Ani to bo-
isko ani nic... Tak komentowali to mię-
dzy innymi 14-letni Szymon  i Kamil – 
koledzy, grający często na „starym bo-

isku”, tuż obok i mieszkańcy budynków 
przy  Alei Młodych.  Sąsiadujące  bo-
isko, czy nawet dwa, też były takie so-
bie. – Mieliśmy gdzie grać, to prawda, 
ale woleliśmy iść pograć na boisko na 
„Tuwimie” (wielofunkcyjne – dop.) albo 

za blok, na te małe, bo tam było równo 
i bez kamieni – opisywali chłopcy. 

Od lat problem: „Jak, kiedy i za co za-
gospodarować plac pomnikowy”  był  na 
ustach Zarządu Spółdzielni, Rady Osie-
dla i samych mieszkańców. Nie było chy-
ba  zebrania  osiedlowego  czy  sprawoz-
dania  Rady  Osiedla,  administracji,  aby 
nie  był  wspominany  ów  temat.  Wresz-

cie  w ubiegłym  roku  powiedziano  „tak” 
dla inwestycji. - Będzie skwer wypoczyn-
kowy, pawilon usługowo-handlowy, bę-
dzie boisko wielofunkcyjne. Spółdzielnia 
– skwer, Urząd Miasta – boisko...

Od kwietnia do końca lipca...
...  trwały  wielkie  przekopy.  Najpierw 

ruszono  z dawnym  „placem  pomni-

kowym”.  Skuto  asfaltową  nawierzch-
nię,  uformowano  przyszłe  rabaty.  Po-
tem  szło  już  ekspresowo.  Nawierzch-
nię  wyłożono  kostką  brukową  o wzo-
rze wachlarzowym i kolistym w kolorze 
szarym i grafitowym. Wykonano cztery 

podniesione  rabaty,  otoczone  ozdob-
nymi  murkami,  w tym  główną  –  cen-
tralną, na której umieszczono niewiel-
ką  fontannę  ogrodową.  W rabatach 
posadzono  wiele  różnorodnych  roślin 
ozdobnych  –  są  begonie,  aksamitki, 
wełnianki,  hortensje,  żurawki,  hosty, 
lawenda,  wrzośce  i inne.  Rośnie  tra-

Obecnego skweru i boiska  początek.  foto: archiwum

Tak bawiono się na Placu Pomnikowym latem 1999 r. foto: archiwum 
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wa ozdobna, są ładne kamienie, żwir-
ki. Zamontowano oświetlenie, są ławki 
wokoło. Gdy patrzy się na plac z pew-
nej wysokości,  łatwo dostrzec można, 

że dominuje owal, przez co wizualnie 
owa  przestrzeń  publiczna  wydaje  się 
ciekawsza.

Nieco później przystąpiono do budo-
wy  boiska  wielofunkcyjnego.  Wszyst-
kie  duże  obiekty  sportowe,  jakie  po-

wstały  w ostatnich  latach  ze  środków 
finansowych  Spółdzielni  lub  Urzędu 
Miasta  a będące  w administracji  SSM 
(przekazane przez Urząd Miasta Spół-
dzielni  na  mocy  porozumienia),  są 
do  siebie  podobne.  Ogrodzony  teren, 
sztuczna nawierzchnia, domek gospo-
darczy  na  sprzęt  sportowy,  dojście 
i wreszcie  jasno  ustalony  harmono-
gram, według którego w poszczególne 
dni są inne dyscypliny sportowe. 

Na  boisku  wielofunkcyjnym  w osiedlu 
„Młodych”  zagramy  w piłkę  nożną,  siat-
kówkę, koszykówkę i tenis. Już od  połowy 
lipca, spoglądając na wyłożoną nawierzch-
nię  i wytyczone  linie, mogliśmy  rozszyfro-
wywać, w co niebawem zagramy...

Uwaga!  Skwer  wypoczynkowy  i bo-
isko wielofunkcyjne będą monitorowa-
ne.  To  powinno  pomóc  zminimalizo-
wać  dewastacje  lub  odstraszyć  choć 
część  potencjalnych  dwunożnych 
„szkodników”. 

Będzie pawilon, chodnik.
Czy siłownia również?

Już teraz kończą się prace przy wy-
kładaniu  kostki  brukowej  wzdłuż  bu-
dynku  przy  Alei Młodych 10-15.  Po-
prowadzony  chodnik  łączy  skwer  wy-
poczynkowy  i główną  ulicę  –  Aleję 
Młodych.  W sąsiedztwie  skweru  po-
wstaje  niewielki  pawilon  usługowo-

-handlowy.  To  pewne,  że  będzie.  Na 
tym jednak nie koniec. 

Jerzy Kurzawa –  przewodniczący 
Rady  Osiedla  na  czerwcowym zebra-
niu  RO  zaproponował,  aby  w ramach 

dalszej rozbudowy przestrzeni publicz-
nej  osiedla  „Młodych”  powstał  kolejny 
element – siłownia na wolnym powie-
trzu.  Rada  Osiedla  wniosek  zaakcep-
towała i tym samym przyłączyła się do 
inicjatywy  Rady  Osiedla  „Węzłowiec” 

o budowę takiej siłowni. Przychylnie do 
planów odniósł się też Zbigniew Lek-
ston  –  prezes  Siemianowickiej  Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 

Złożono  już  w Urzędzie  Miasta  sto-
sowne  dokumenty.  Inwestycja  miała-
by  być  zrealizowana  w ramach  Bu-
dżetu  Obywatelskiego  2015  pod  tytu-
łem  „Budowa  siłowni  na  wolnym  po-
wietrzu  w osiedlach  Młodych  i Węzło-
wiec”.  Obecnie  zbierane  są  w Bytko-
wie podpisy dla poparcia pomysłu. Czy 
przejdzie  ta  propozycja  przekonamy 
się jeszcze w tym roku.

Co mówią mieszkańcy?
Zapytaliśmy  mieszkańców  osiedla 

„Młodych”  jak widzą nowe  inwestycje. 
- To bardzo dobrze dla młodych. Szko-
da, że my, starsi tak krótko żyć będzie-
my – żartowała Janina Porąbka. - Co-
dziennie tędy przechodzę i widzę jak 
się zmienia z dnia na dzień. Mieszkam 
tu 38 lat, czekaliśmy na takie zmiany. 
Dobrze, że skwer wypoczynkowy bę-
dzie nocą oświetlony, będzie roman-
tycznie. Jeszcze jedno miejsce chcia-
łabym, aby było fajnie zagospodaro-
wane. Tam, za garażami przy Alei Mło-
dych w lasku. Może mógłby tam po-
wstać jakiś dom dla starszych ludzi al-
bo biedniejszych rodzin naszego mia-
sta?  –  zastanawiała  się  mieszkan-

ka  osiedla.  –  Siłownia musi powstać. 
Ona pomogłaby odnowić w Siemia-
nowicach sekcję podnoszenia cięża-
rów. Kiedyś nasze miasto słynęło ze 
wspaniałych ciężarowców a dzisiaj? 
– zauważył Tadeusz Boberski. – Je-
stem zachwycona tym boiskiem. Że-
by tylko o to dbano – podkreślała Bo-
żena Kokoszkiewicz, pokazując wnu-
kom jak pięknie się u babci zmienia. – 
A skwer? Jest przecudny. Pamiętam 
jak długie lata był betonowy plac i na 
nim dzieci tylko sobie kolana zdziera-
ły – dodawała babcia Mateusza i Szy-
mona. - Skwer niczego sobie. Wresz-
cie jakoś wygląda. Za mało chyba jed-

nak będzie ławek. Znając życie, du-
żo starszych mieszkańców będzie je 
oblegało. Chcielibyśmy również, aby 
służby mundurowe częściej tutaj te-
raz zaglądały. Lubimy posiedzieć do 
późna na świeżym powietrzu a jedno-
cześnie czuć się bezpiecznie. Szkoda, 
że ten skwer, boisko tak późno wybu-
dowano. Już dzieci zdążyły nam wy-
rosnąć. Co do siłowni – pełna zgoda. 
Dzisiaj ciężko jest wyciągnąć dziec-
ko sprzed komputera – mówili Joanna 
i Janusz Kowalscy.

Wielkie otwarcie lada moment
Jeszcze  chwila  i zniknie  siatka  od-

gradzająca  skwer  a na  boisko  moż-
na będzie  legalnie wejść  i cieszyć się 
zabawą. 5. sierpnia br. o 12.00 nowe 
inwestycje  przecięciem  wstęgi  otwie-
rać  będą  między  innymi  Jacek Guzy 
–  prezydent  miasta  i Zbigniew Lek-
ston  –  prezes  SSM.  Zaproszono  też 
licznych  gości.  Mieszkańcy  –  jak  naj-
bardziej – będą mile widziani, bo prze-
cież to wszystko jest dla nich. Meczem 
o Puchar  Prezydenta  i Prezesa  za-
inaugurują  rozgrywki  na  nowym  bo-
isku  wielofunkcyjnym  dzieci  uczestni-
czące w darmowych treningach piłkar-
skich. To nowy rozdział w historii osie-
dla „Młodych”.

  Rafał Grzywocz

R e w e l k a  
n a  „ M ł o d y c h ”

ciąg dalszy ze str. 10
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OGŁOSZENIE
VECTRA S.A. TO OGÓLNOPOLSKA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA, KTÓRA SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMUJE 

PONAD MILION GOSPODARSTW DOMOWYCH. MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE USŁUGI VECTRA S.A. 
SĄ JUŻ DOSTĘPNE DLA WIĘKSZOŚCI NASZYCH LOKATORÓW.
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Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta
Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 17, tel.  32/4459000

biuro czynne pon.-pt. 9.00 – 17.00
Nie masz czasu, jesteś zajęty?

Zamów wizytę przedstawiciela handlowego.

VECTRA – DAJEMY WIĘCEJ ZA MNIEJ!

• programy telewizyjne i radiowe (tradycyjny analog 
oraz telewizja cyfrowa z programami w wysokiej 
rozdzielczości HD) 

• szerokopasmowy Internet stacjonarny  
i mobilny

• telefonia stacjonarna 
• VOD – darmowy oraz płatny dostęp do programów 

i filmów

Do Państwa dyspozycji udostępnione zostały:

UWAGA - SPECJALNIE TYLKO DLA LOKATORÓW SSM 
NOWY OPERATOR PRZYGOTOWAŁ DODATKOWE 

ATRAKCYJNE RABATY.

POKAŻ PRACOWNIKOWI 
VECTRY PONIŻSZY KUPON 
I ZAPYTAJ O OFERTĘ 
SPECJALNĄ!

OFERTA
SPECJALNA

s-422/8-14

s4
10

-1
2/

11

KURSY JĘZYKOWE
21 godzin = 250zł

niemiecki – opiekunki
angielski – włoski – hiszpański

Siemianowice, 
Olimpijska 20

zapisy od 25.08.
kursy 08.09. - 23.10

więcej: www.dechat.pl
502 619 790

s-
28

0/
8-

14

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Rewelka na „Młodych”
Czytaj - str. 10

Wrzesień 2013 r.
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„Tuwima”. Remont klatki 
schodowej – Leśna 15

„Centrum”. Pod koniec lipca 
zakładano nowe drzwi do galerii  

– Piaskowa 8

„Michałkowice”. Stare/nowe rury 
kanalizacyjne 

 – Obrońców Warszawy 9„Węzłowiec”. Docieplenie ścian i remont balkonów – Wł. Jagiełły 35

„Młodych”. Remont wejścia do zsypu, a w tym murku ogniowego 
i schodów zewnętrznych – Aleja Młodych 1

„Chemik”. Jeden z czterech odnawianych kominów – W. Wróblewskiego 71

„Bańgów”. Nowe ławki na placu zabaw  
przy Wł. Reymonta – jeszcze świeże

„Michałkowice”. Stare/nowe rury kanalizacyjne 
 – Obrońców Warszawy 9

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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Remonty, remonty, ale nie tylko...
Choć sezon urlopowy w pełni, nie ma mowy o jakimś dłuższym zastoju w pracy. W każdym z siedmiu osiedli 

spółdzielczych coś się dzieje. W jednych – zgodnie z Planem Remontów - dociepla się budynki, odnawia bal-
kony, w innych remontuje kolejne klatki schodowe, chodniki czy chociażby montuje nowe ławki, lampy parkowe. 
Robót do wykonania w tym roku jest jeszcze sporo... jakże różnorodnych.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Duże  remonty,  ławki,  przeglądy. 

W osiedlu  „Tuwima” niedawno zakoń-
czył się wreszcie remont balkonów bu-
dynku przy ulicy Leśnej 13, zaś w dal-
szym ciągu trwają takie prace przy uli-
cy  Wojciecha Korfantego 3.  Prak-
tycznie na ukończeniu są z kolei robo-
ty w bloku przy ulicy Leśnej 15, gdzie 
pomalowano już klatkę schodową, od-
świeżono parter i uporządkowano sieci 
teletechniczne. Do końca zostało ciut...

Z mniejszych zrealizowanych zadań, 
na  uwagę  zasługują  na  przykład  za-
montowane cztery nowe  ławki w rejo-
nie  budynków  przy  ulicy  Wojciecha 
Korfantego 10  oraz  Hermana Wró-
bla 2 czy barierki – w miejsce starych, 
pordzewiałych  –  oddzielające  gara-
że i drogę przy ulicy ks. Jana Kapicy.

W lipcu administracja zakończyła co-
roczne  przeglądy  instalacji  gazowej, 
wentylacyjnej i elektrycznej – skutecz-
ności  zerowania  –  w budynkach.  Po 
przeglądach  technicznych  są  również 
lokale użytkowe.

W sierpniu  osiedlowa  administracja 
planuje między  innymi wykonanie  ka-
pitalnego  remontu  poszycia  dacho-
wego  budynku  przy  ulicy  Okrężnej 7 
i według  potrzeb  mieszkańców  –  wy-
mianę  pionów  wodnych  w mieszka-
niach.

Osiedle „Węzłowiec”
Na  jakim  etapie  robót  są  dociepla-

ne  jednocześnie  trzy  budynku  II  eta-
pu  osiedla?  Przy  ulicy  Władysława 
Jagiełły 33 na ukończeniu w tej chwili 
jest ściana balkonowa i robotnicy płyn-
nie  przechodzą  na  ścianę  południo-
wą  od  strony  klatki  „E”.  Na  kolejnym 
budynku – Wł. Jagiełły 35 – wykona-
no  ścianę  szczytową  i balkonową  od 
strony klatki „A”. Obecnie rusztowania 
ustawione są na segmentach „B” i „C” 
– balkony. Ostatni docieplany budynek 
to Władysława Jagiełły 37. Tutaj zro-
bione są: ściana szczytowa „A”, balko-
nowa „A”  i „B” oraz frontowa „A”  i „B”. 
Robotnicy  zajmują  się  aktualnie  seg-
mentem „C” tegoż budynku. Tyle o do-
ciepleniach.

W lipcu  kilkukrotnie  mieliśmy  inten-
sywne opady deszczu. Jednym z new-
ralgicznych  miejsc,  gdzie  gromadzi-
ła  się  woda  deszczowa  był  parking 

w rejonie budynków przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 33-35.  Administracja 
zleciła  więc  wykonanie  dwóch  prze-
pustów,  mających  ten  problem  zmi-
nimalizować.  Jak  będzie  –  zobaczy-
my. Spoglądając na prognozy pogody, 
zapewne  przekonamy  się  niebawem. 
W ostatnich  tygodniach  systematycz-
nie  czyszczono  również  charaktery-
styczne,  cienkie  korytka  –  odwodnia-
nia liniowe w rejonie bloków przy ulicy 
Władysława Łokietka 16-24.

Pięć lamp parkowych i...tyle. Admini-
stracja krok po kroku zbliża się do koń-
ca  realizacji  wielomiesięcznego  planu 
zakładającego zamontowanie w całym 
osiedlu  –  w miejsce  starych,  betono-
wych  –  nowych,  energooszczędnych 
lamp parkowych. Niedawno ustawiono 
taką lampę w rejonie budynku przy uli-
cy Grunwaldzkiej 2B. Kolejna – przy 
Grunwaldzkiej 2C, D stanie najpraw-
dopodobniej  jeszcze w sierpniu. Czte-
ry  następne  –  ostatnie  już,  zamonto-
wane  zostaną  do  jesieni.  Wszystkie 
oświetlać  będą  parking  w rejonie  uli-
cy Walerego Wróblewskiego 26 oraz 
Władysława Jagiełły 2  i sąsiadujące 
z nim otoczenie.

Konserwatorzy  tymczasem  zamon-
towali nową ławkę z oparciem przy bu-
dynku  Grunwaldzka 2B,  a także  za-
częli wymianę poziomów zimnej wody 
w piwnicy  budynku  przy  Władysława 
Jagiełły 13A. Skorodowane rury idą – 
muszą iść w odstawkę...

Martwią  pierwsze  w tym  roku,  tak 
liczne  dewastacje  w „Węzłowcu”.  Aż 
tak  bardzo  nudzi  się  w wakacje!? 
O tym w innym miejscu „MS”.

Osiedle „Bańgów”
Kolejny  już  miesiąc  w osiedlu  „Bań-

gów”  prowadzone  są  roboty  docieple-
niowe na  trzech budynkach  równocze-
śnie.  Robotnicy  pracują  na  kolejnych 
segmentach  budynków  przy  Karola 
Szymanowskiego 1, 9, 14, Marii Skło-
dowskiej-Curie 11  i 13. Ponadto w lip-
cu,  jako roboty  towarzyszące docieple-
niom,  wymienione  zostały  okna  w klat-
kach schodowych przy wspomnianej już 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 11 i 13.

Dwie kolejne ławki pojawiły się z ko-
lei  na placu  zabaw przy ulicy Włady-
sława Reymonta.  Jako  że  plac  ten 
położony  jest  w większości  w nasło-

necznionym  miejscu  to  letnie,  wyso-
kie  temperatury potrafią z tego  terenu 
nieraz zrobić prawdziwą „patelnię”, po-
jawiły  się  sugestie,  aby  zamontować 
jakieś  ławki  w cieniu,  pod  drzewem. 
Konserwatorzy pod koniec  lipca  tako-
we więc zamontowali. Niestety, niewie-
le placów zabaw w mieście ma szczę-
ście sąsiadowania z drzewami, wielki-
mi  krzewami,  które  zacieniałyby  choć 
częściowo teren takiego placu. 

Osiedlowi  konserwatorzy  zabezpie-
czali  w ostatnim  czasie  między  inny-
mi miejsca, gdzie pojawiły się przecie-
ki na pionach wodnych – Władysława 
Reymonta 18, 34, 40.

W planach  administracji  na  naj-
bliższe  tygodnie  jest  wymiana  okien 
w klatce schodowej budynku przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 15  i odcin-
ka  rury  kanalizacyjnej  w piwnicy  blo-
ku  przy  Marii Skłodowskiej-Curie 9. 
Skutki  nieszczelności  są  wyraźne  – 
zalewa piwnicę.

Osiedle „Młodych”
O wielkich  inwestycjach  Spółdzielni 

i Urzędu Miasta – skwerze wypoczyn-
kowym,  pawilonie  usługowo-handlo-
wym,  boisku  wielofunkcyjnym,  pisze-
my  obszernie  w innym  miejscu  tego 
wydania „MS”. O tym mówi się w osie-
dlu  czy  w ogóle  –  w Bytkowie  naj-
częściej  albo  przynajmniej,  wspomi-
na często.

Osiedlowa  administracja  nie  ograni-
cza się jednakże jedynie do zadań wo-
kół wspomnianych inwestycji, choć na 
uwagę zasługuje na pewno długi, bie-
gnący  od  skweru  –  wzdłuż  budynku 
przy Alei Młodych 10-15 – do głównej 
ulicy nowowytyczony chodnik. Pod ko-
niec lipca robotnicy utwardzali jeszcze 
kostkę brukową.

W lipcu  też,  w innej  części  osiedla 
–  przy  ulicy  Bohaterów Westerplat-
te  wyłożono  kostką  brukową  chodnik 
przed  pawilonem  usługowo-handlo-
wym  i przy  pojemnikach  na  surowce 
wtórne.  Również  w tymże  miesiącu  – 
zgoła inny temat - zakończono czysz-
czenie wszystkich zsypów w poszcze-
gólnych budynkach.

Kończy się już remont wejść do zsy-
pów budynku przy Alei Młodych 1-2. 
Pod  koniec  lipca  robotnicy uzupełnia-

ciąg dalszy na str. 18
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li  i wyrównywali  tynki,  malowali  ścia-
ny  oraz  kładli  obróbkę  blacharską  na 

murki ogniowe. Wejścia wyglądają  te-
raz dużo estetyczniej. Oby  jak najdłu-
żej i bez dewastacji.

W ostatnich tygodniach w osiedlu wi-
dać było panów ze sprzętem do przy-

cinania  żywopłotów  –  to  kolejna  już 
przycinka w tym roku.

W najbliższym  czasie  administracja 
przewiduje między innymi wymianę okien 
w klatkach  schodowych  budynku  przy 
Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 
5A, B oraz montaż kilku ławek – w rejonie 
budynków przy ulicy Bohaterów Wester-
platte 4-12 i Alei Młodych 3-7.

Osiedle „Michałkowice”
Szykują się kolejne roboty malarskie 

w następnych  klatkach  osiedla.  Po 
chwili  oddechu,  ekipy  malarskie  wej-
dą  w sierpniu  do  klatek  schodowych 
przy ulicy Przyjaźni 44-46 (pięć). Cze-
ka tamtejszych mieszkańców malowa-
nie klatki wraz z estetyzacją parteru... 
W tej chwili trwają prace przygotowaw-
cze – uporządkowane na początek zo-
staną sieci teletechniczne.

W lipcu  administracja  zleciła  wyko-
nanie  czterech  obudowanych  i zada-
szonych  śmietników  w osiedlu  Alek-

sandra Zawadzkiego  –  przy  ulicy 
Obrońców Warszawy 1 i 9  oraz  Le-
ona Kruczkowskiego 4 i 6. To trwa.

Niedawno  osiedlowi  konserwatorzy 
wymienili  także  kanalizację  deszczo-

wą do budynku przy ulicy Obrońców 
Warszawy 9.

W sierpniu  gdzieniegdzie  w „Michał-
kowicach”  pojawią  się  kolejne  nowe 
ławki.

Osiedle „Centrum”
Trzy  główne  tematy.  W wieżow-

cu  przy  ulicy  Karola Świerczewskie-
go 46  wyremontowano  klatkę  scho-
dową.  Do  dokończenia  zostały  prak-
tycznie  tylko  pomieszczenia  wspólne-
go  użytkowania  i piwnice  –  raz.  Bar-
dzo zaawansowane są już także robo-
ty w budynku przy ulicy Piaskowej 8. 
Po  odnowieniu  zaplanowanej  części 
elewacji, wyłożeniu większości kafelek 
na posadzkach  i ścianach galerii, pod 
koniec lipca zakładano nowe drzwi do 
poszczególnych  galerii  tego  domu  – 
dwa.  Na  przełomie  lipca  i sierpnia  do 

klatki schodowej przy ulicy Kruczej 2A 
wchodzi ekipa malarska, by ją dokład-
nie odnowić – trzy.

W „Centrum” rozpoczął się też III po-
kos  trawy,  zaś  osiedlowi  konserwato-
rzy  na  bieżąco  starają  się  wymieniać 
kolejne  piony  wodne  –  według  zgło-
szeń mieszkańców.

Osiedle „Chemik”
Tak  jak  zapowiadano,  w lipcu  roz-

począł  się  remont  chodnika  –  drugiej 
jego  części,  łączącego  pawilon  usłu-
gowo-handlowy  przy  ulicy  Walerego 
Wróblewskiego 65-67  z ulicą  Alfon-
sa Zgrzebnioka.  To  jeden  z najczę-
ściej uczęszczanych  traktów pieszych 
osiedla. Dodajmy, to trzeci remontowa-
ny w ostatnich 2-3 miesiącach chodnik 
na „Chemiku”.

Trwa  remont  wejścia  do  zsypu  wie-
żowca przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 71.  Są  już  zamontowane  no-
we  drzwi,  a niebawem  wyrównane 
i pomalowane  zostaną  odrapane  tyn-
ki. W tym samym budynku,  tyle że na 
dachu,  remontowane  są  cztery  komi-
ny. Tu chodzi przede wszystkim o ich 
zabezpieczenie  przed  przesiąkaniem 
wody. Wszystkie kominy po otynkowa-
niu i założeniu obróbki blacharskiej są 
malowane na jednolity, jasny kolor.

Poza  tym,  pod  koniec  lipca  wymie-
niony został rozdzielacz c.o. w budyn-
ku przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 47 
– to już pod kątem zimy.

W najbliższych tygodniach ekipy ma-
larskie  zajmą  się  dwoma  ostatnimi 
klatkami  budynku  przy  ulicy  Walere-
go Wróblewskiego 53G,  H.  Można 
się też spodziewać nowych, obudowa-
nych  i zadaszonych  śmietników  w re-
jonie  budynków  przy  ulicach  Niepod-
ległości 64A  i Alfonsa Zgrzebnioka 
27-29.  Rafał Grzywocz

Remonty, remonty, ale nie tylko...
ciąg dalszy ze str. 17

„Centrum”. Mieszkańcy budynku przy Piaskowej 8 
chodzą już po nowej posadzce

„Chemik”. Jeszcze po starych płytach chodników...

„Chemik”. Założono już nowe drzwi do zsypu, została 
cała reszta – W. Wróblewskiego 71
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Kosiarz umysłu
Witam

Zwracam się z pytaniem, kto jest od-
powiedzialny  za  ustalanie  harmono-
gramu prac osób koszących trawę na 
osiedlu Michałkowice?

Dlaczego  prace  takie  wykonywane 
są  o tak  niedorzecznych  godzinach? 
Kilka tygodni  temu przy ulicy Kościel-
nej  koszenie  rozpoczęło  się  o godzi-
nie 6.45 rano. Nie wszyscy chodzą do 
pracy na godzinę 7, a gwarantuję, że 
spać przy takim hałasie się nie da.

Pytam  się  wobec  tego,  po  co  usta-
lony  został  Regulamin  porządku  do-
mowego?  Pozwolę  sobie  zacytować 
zapis: 

Rozdz.  12  pkt  2:  „Wykonywanie 
głośnych  prac  w budynku  zakłóca-
jących  spokój  innym  użytkownikom 
(np.  wiercenie,  kucie  itp.)  dopusz-
czalne  jest  w godzinach  od  8:00  do 
19:00 codziennie, z wyłączeniem nie-
dziel i świąt uznanych za dni wolne od 
pracy (...)”

Czy wobec  tego mam rozumieć, że 
jak  wyjdę  sobie  przed  blok  o godzi-
nie  6.15  i zacznę  pod  oknami  sąsia-
dów  wiercić,  korzystać  z piły  tarczo-
wej  lub  coś  w tym  stylu,  to  wszystko 
będzie OK?

Wydawało  mi  się,  że  wspomniany 
regulamin  miał  uchronić  mieszkań-
ców  przed  takim  sytuacjami,  ale  naj-
wyraźniej osoba za to odpowiedzialna 
wychodzi  z założenia,  że  trawnik pod 
oknem to już nie budynek, cisza noc-

na minęła, więc nie ma przeciwwska-
zań do uprzykrzania ludziom życia.

Dane do wiadomości redakcji:
Mieszkanka, ul. Kościelna 34

Zarząd SSM: Przeczytaliśmy Pa-
ni e-mail z ogromnym zdziwieniem, 
gdyż poruszony temat jest dla nas 
tak oczywisty, że wierzyć się nie 
chce iż to się przytrafiło. Jest dla 
nas absolutnie zrozumiałym, że sy-
tuacja taka nie może się powtó-

rzyć. Rozpoczynanie pracy gło-
śną kosiarką o tak wczesnej porze 
świadczy co najmniej o braku kul-
tury firmy i osoby tę pracę wykonu-
jącą. Zgadzamy się z Panią, że jest 
to swego rodzaju kosiarz umysłu. 
Uważamy, że tego rodzaju prac nie 
powinno się rozpoczynać wcześniej 
jak ok. 900. W celu uniknięcia po-
dobnej sytuacji w przyszłości prze-
prowadzono rozmowy z wszystkimi 
osobami odpowiedzialnymi za ko-
szenie, co winno skutkować prze-
strzeganiem wspomnianej zasady.

 
Stawką koncesja

Szanowni Państwo,
Jestem  szczęśliwym  lokatorem  jed-

nego  z nowo  wybudowanych  budyn-
ków  przy  ulicy  Wróbla.  Wszystko  by-

łoby  jak  w bajce,  gdyż  widać  jak  spół-
dzielnia  dba  o osiedle,  gdyby  nie  są-
siedztwo dwóch pubów i sklepu mono-
polowego przy lecznicy dla zwierząt. Od 
godzin rannych w okolicy sklepu zbiera 
się młodzież która zaopatrzona w skle-
pie  w alkohol  bez  żadnych  skrupułów 
spożywa  go  nie  szczędząc  przy  tym 
wulgaryzmów.  Nie  rzadkim  widokiem 
po  wyjściu  na  balkon  jest  chwiejący 
się chłopaczek oddający mocz za skle-
pem,  trzymający  promocyjną  butelkę 
żubra lub harnasia (w zależności na co 
w sklepie  jest  promocja).  W godzinach 
wieczorowo-nocnych  nie  sposób  mieć 
otwartego okna gdyż hałas z okolicy za-
kłóca wypoczynek. Po wykonaniu  tele-
fonu na policje owszem patrol przyjeż-
dża po godzinie ale z tego nic nie wyni-
ka, gdyż pijaczki po 5 minutach powra-
cają i urządzają uliczną libację dalej.

Uprzejmie  proszę  o pomoc  i inter-
wencje  w przedmiotowej  sprawie, 
gdyż jest to sytuacja bardzo uciążliwa 
i nie  tylko  mnie  to  przeszkadza  wiec 
jako  przedstawiciel  lokatorów  proszę 
ponownie o interwencje. Może dobrym 
rozwiązaniem byłoby ukaranie właści-
ciela sklepu lub knajp lub też cofnięcie 
koncesji na alkohol skoro nie potrafią 
zagwarantować porządku.

Z wiadomych względów proszę 
o nie podawanie 

 adresu e-mail i nazwiska.
Zarząd SSM: Zarówno Zarząd, jak 

i Rada Osiedla oraz administracja 

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 przed-
stawić się, pisząc czy też telefonując do 
nas. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie 
nurtującej  sprawy  i przemyślane  zdania, 
większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naru-
szało czyjegoś dobrego  imienia  i nie będzie odebrane  jako 
pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: 
słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... 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 
liczby  osób,  które  również  nurtują  podobne  wątpliwości 
i które  w sąsiedzkich  pogaduszkach  o takich  problemach 

debatują.  Istotą  tej  rubryki  jest  porusza-
nie spraw, na które oczekujecie Państwo 
rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że  się  zdarzyć,  że  na  jakiś  problem  nie 

odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość 
dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze sta-
nem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy  również,  by  w przypadkach,  gdy  nie-
zbędne  jest przekazanie danych osobowych w celu wy-
jaśnienia  indywidualnej  sprawy,  obowiązkowo  podawać 
cały  adres  i dopisać  zdanie  o wyrażeniu  zgody  na  od-
tajnienie  swych  danych  i przekazanie  ich  odpowiednim 
komórkom  organizacyjnym  Siemianowickiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Redakcja „MS”

Anonimom 
nie...

ciąg dalszy na str. 20

Dyżury redakcyjne – we wrześniu
W sierpniu, w związku z sezonem urlopowym, zawieszamy na cztery tygodnie nasze poniedziałkowe dyżury redakcyjne. Następny 

dyżur 1 września br. – jak zwykle – w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie SSM przy ulicy Bohaterów Westerplatte 20. Niemniej 
cały czas swoje obserwacje, uwagi, spostrzeżenia można przesyłać na adres emailowy redakcji – ssm@poczta.fm
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os. „Tuwima” dotychczas nie odno-
towały większej ilości skarg na za-
kłócanie spokoju czy inne negatyw-
ne zachowania klientów opisanych 
przez Pana pubów, co nie oznacza, 
że zdarzeń takich nie ma szczegól-
nie w okresie letnim kiedy funkcjo-
nują ogródki piwne. Powyższe uwa-
gi kierujemy szczególnie do właści-
cieli pubów, którzy winni elimino-
wać takie przypadki. W sytuacji po-
wtarzania się takich incydentów RO 
zmuszona będzie wystąpić o ogra-
niczenie sprzedaży napojów alko-
holowych lub cofnięcie bądź nie 
przyznanie koncesji na sprzedaż.

Reymonta jak rzeka
Witam,

W związku  z dzisiejszą  ulewą  – 
18.  07.  br.),  co  prawda  sporych  roz-
miarów,  wystąpiło  dość  duże  zalanie 
ulic  i chodników  na  początku  osiedla. 
W minionych  latach  anomalie  w po-
staci  gwałtownych  ulew  także  wy-
stępowały,  ale  wtedy  na  miejscu  dzi-

siejszego  sklepu  biedronka  były  po-
la, których poziom wydawał się niższy 
i jak to gleba, ma dość dużą zdolność 
do  absorpcji  wody.  Teraz  przy  jakim-
kolwiek  deszczu,  cała  woda  spływa 
z utwardzonego  terenu sklepu wprost 
na ulicę Bańgowską  tworząc  już dru-
gi raz w przeciągu 1.5 tygodnia rozle-
wisko. Dzisiejsze opady były  tak spo-
tęgowane, że woda w tym rozlewisku 
znalazła  ucieczkę  na  schodach  pro-
wadzących  do  osiedla  zabierając  ze 
sobą błoto i wędrując ulicą Reymonta 
na początek osiedla, gdzie  łącząc się 
z „resztą wody” dość znacznie utrudni-
ła życie pieszym i kierowcom. W apo-
geum sytuacji zaparkowane auta były 
zalane ponad próg drzwi, a 2 auta bę-
dące  w ruchu  po  prostu  utknęły.  Wo-

da znalazła dopiero ujście przy wjeź-
dzie na ulice Skłodowskiej, gdzie prze-
lała się niżej na trawnik i poleciała do 
Rowu Michałkowicko-Bańgowskiego. 

W załączeniu  przesyłam  materia-
ły  z dzisiejszej  sytuacji,  które  tylko 
w 50%  obrazują  skalę  tego  zjawiska, 

bo  było  znacznie  gorzej.  Zdaje  so-
bie sprawę, że sytuacja gruntowa jest 
na  osiedlu  zagmatwana  i część  obo-
wiązków należy do spółdzielni,  część 
do  miasta,  a część  do  inwestora  któ-
ry wybudował biedronkę. W mojej opi-
nii właśnie biedronka jest dość znacz-
nym winowajcą, ponieważ w poprzed-
nich  latach  tak  nasilone  sytuacje  się 
nie zdarzały. 

Dodatkowo  jeśli w planach  inwesto-
ra  jest  wybudowanie  osiedla  +  dom-
ków  jednorodzinnych to sądzę, ze  je-
żeli  nie  stworzy  się  dobrego  odwod-
nienia  tego  terenu  to  będziemy  per-
manentnie zalewani przez wyżej poło-
żone nowe osiedle.

Proszę o interwencje na wszelakich 
polach, żeby tą sytuacje uregulować. 

Mail przesyłam do administracji osie-
dla Bańgów, sekretariatu SSM i do re-
dakcji Moja Spółdzielnia. 

Pozdrawiam - Adam Wajdman
Zarząd SSM: Zgadzamy się z Pa-

nem, że ulewa, która nawiedziła nie-
które dzielnice Siemianowic Śl., nie 
należała do „zwykłych” zjawisk at-
mosferycznych występujących o tej 
porze roku w naszym regionie.

W zasadzie żaden projekt od-
wodnienia terenu nie przewidu-
je tak ekstremalnych opadów desz-
czu, które wystąpiły w tym dniu. 
W związku z powyższym zwrócimy 
się do właściciela sklepu „Biedron-
ka” o przeanalizowanie zaistnia-
łej sytuacji i podjęcie działań w ce-
lu uniknięcia podobnych zdarzeń 
w przyszłości.

Instalacje teletechniczne
Zauważyłem  ostatnio  na  stronie  in-

ternetowej  SSM  informację:  „W bu-
dynku  przy  ul.  Wróblewskiego  53 
w trakcie robót modernizacyjnych kla-
tek  schodowych  wszyscy  operatorzy 
sieci teletechnicznych przełożyli swoje 

kable do wspólnego koryta. W znacz-
nym stopniu poprawiło to wygląd este-
tyczny  klatek”  Czy  nie  można  to  zro-
bić w każdym bloku? W blokach gdzie 
klatka schodowa jest bardzo mała po-
winno  się  zmusić  operatorów  do  ta-
kich praktyk.

Darek – dane do wiad. red.
Zarząd SSM: W związku z prowa-

dzonymi pracami modernizacyjnymi 
klatek schodowych, Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa dokła-
da wiele starań w porządkowanie in-
stalacji teletechnicznych na klatkach 
schodowych w budynkach miesz-
kalnych należących do jej zasobów. 
Po wielu uzgodnieniach z operato-
rami z satysfakcją możemy powie-
dzieć, że udało się doprowadzić do 
sytuacji, jaką Pan opisał w e-mailu, 
a dotyczącą klatek schodowych przy 
ul. Walerego Wróblewskiego 53. Bę-
dziemy stopniowo kontynuować 
przełożenia kabli teletechnicznych 
przy następnych pracach moderni-
zacyjnych w budynkach na innych 
osiedlach.

Uwagi o klatce i drzwiach
Witam.

Chciałbym  podzielić  się  moimi  wra-
żeniami na temat klatki przy ulicy Stę-
ślickiego 6. Jestem mieszkańcem tego 
bloku i za każdym razem wchodząc do 
klatki dostaje nerwów.

Mam  małe  dziecko,  które  na  ten 
czas  wymaga  wózka  spacerowego 
a drugie  dziecko  w drodze  :)  Jest 
problem  z wejściem  do  klatki,  gdyż 
jest  za  wąska  na  zewnątrz.  Mało  to 
nie  jestem  w stanie  wymanewrować 
wózkiem  dostatecznie  i bezpiecznie 
dla  dziecka  –  totalny  brak  pomysłu 
na klatkę wejściową. Drzwi zewnętrz-
ne  nie  posiadają  blokady  co  umoż-
liwiałoby  swobodny  wjazd  (wyjazd) 
wózkiem do środka i za każdy razem 
muszę  obijać  się  wózkiem  o drzwi 
które  cały  czas  się  zamykają.  Za-
uważyłem również, że starsze dzieci 
chcąc wyjść z rowerem też mają du-
ży problem ze swobodą, a co gorsza 
za każdym razem potrzebna jest po-
moc rodzica.

Ponadto notorycznie jest awaria na-
szego domofonu i nie wiem czym jest 
spowodowana. Dziwie się, że nie po-
siadamy 4 cyfrowego kodu dla otwie-
rania bezkluczykowego (na pewno ta-
ki jest).

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 19
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Chciałbym  jeszcze  nadmienić  słów-
ko  na  temat  drugich  drzwi  wewnątrz 
klatki  –  totalny  PRL!!!  (dlaczego  nie 
ma nowych wstawionych) nie wspomi-
nając o szczelności tych drzwi, a prze-
cież wszyscy płacą za ciepło i straty.

Chciałbym,  aby  spółdzielnia  pode-
szła do  tego profesjonalnie  i zaczerp-
nęła  chociażby  przykład  wjazdu  czy 
wejścia z klatek przy ul. ZHP.

Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz Czapla, ul. Stęślickiego 6

Zarząd SSM: Po dokonaniu wizji lo-
kalnej w tej klatce schodowej stwier-
dzono niewłaściwe działanie samoza-
mykacza – brak funkcji blokady. Sa-
mozamykacz staraniem administracji 
został wymieniony i powinien w przy-
szłości umożliwiać swobodny wyjazd 
wózkiem lub wyprowadzenie roweru.

W trakcie oględzin nie stwierdzono 
konieczności wymiany ii drzwi, które 
zostały odnowione podczas malowa-
nia klatki. istniejąca nieszczelność 

drzwi nie jest argumentem do ich 
wymiany, gdyż musi być zapewnio-
ny swobodny dostęp powietrza do 
klatki a następnie do mieszkań w ce-
lu zapewnienia prawidłowej wentyla-
cji w całym budynku.

Ponadto zwracamy uwagę, że nie 
można porównywać wejść do bu-
dynków przy ul. ZHP i Jana Stęślic-
kiego, gdyż są to zupełnie inne kon-
strukcje wynikające z różnych pro-
jektów budowlanych.
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SPRZEDAM,  Bańgów,  3  pokojowe, 
częściowo umeblowane,
   tel. 515 094 666

SPRZEDAM mieszkanie  2  pokojowe 
54m² II p.  z balkonem, ul. Świerczew-
skiego 32 kl. 2,  tel. 32 254 50 12

SPRZEDAM mieszkanie  31m²,  S-ce, 
ul. Korfantego 9, IV p., cena 99 999 zł 
– do negocjacji, tel. 882 099 190

SPRZEDAM mieszkanie 37m², II p., ul. 
Okrężna, 118 000 zł,  tel. 504 606 650

SPRZEDAM mieszkanie M-3,  ul. Kor-
fantego 15B, IV piętro, przy Lasku Byt-
kowskim,  tel. 698 089 887

WYNAJMĘ mieszkanie  3  pokoje  na 
os. Bytków,   tel. 601 980 102

WYNAJMĘ kawalerkę  26m² na  ulicy 
Okrężnej,   tel. 793 761 402

ZAMiENiĘ mieszkanie  51m² na  os. 
Bańgów na mniejsze 37m² -  40m² na 
I piętrze.   tel. 513 065 979

KUPiĘ antyki  –  starocie  oraz  stare 
skrzypce,  tel. 502 670 037

SZUKA pracy – opiekunka do dziecka. 
  tel. 514 134 103

A.AUTA kupię wszystkie marki,  
  tel. 509 954 191

A. KUPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

KUPiĘ każde  auto,  stan  obojętny,  
  tel. 509 954 191

KUPiĘ garaż  przy  ul.  Aleja  Młodych,  
  tel. 884 208 453

WYNAJMĘ garaż,  tel. 508 107 408

SPRZEDAM garaż  –  pojedynczy  lub 
podwójny  w budynku  przy  ul.  Grun-
waldzkiej 16C.   tel. 601 488 713

SiEMiANOWiCKA szkoła gitary – za-
pisy  8  września,  godz.  18,  Centrum 
Kultury,  ul.  Niepodległości  45, infor-
macja tel. 501 715 769

ZŁOTA rączka – drobne naprawy (np. 
elektryka,  hydraulika,  ślusarstwo,  re-
gulacja okien, kompleksowe remonty) 
tanio, solidnie, tel. 503 427 475  

TELEWiZORY,  naprawa  u klienta, 
gwarancja na usługi, Siemianowice Śl. 
–  dojazd  bezpłatny.  Naziemna,  cyfro-
wa. Czynne 9.00 – 20.00 oprócz nie-
dziel, tel. 32 228 26 75, 601 347 250  

A.A. GAZ – SERWiS, naprawa, kon-
serwacja  i wymiana  piecyków  ła-
zienkowych  i kuchennych,  cen-
tralne  ogrzewanie,  ul.  Szkolna  6/9, 
tel. 606 596 765

KOMPLEKSOWE remonty  łazienek 
i mieszkań, kosztorysy, projekty, pra-
ce  dofinansowywane  z PFRON-u, 
faktury,  doradztwo,  20  lat  praktyki, 
tel. 506 601 278 

WYMiANA instalacji  wodno-kanaliza-
cyjnych, gaz oraz c.o., wymiana grzej-
ników, tanio, solidnie, tel. 512 482 273  

ZABUDOWY wnęk,  montaż  paneli, 
sufity  podwieszane,  gładzie,  kafelko-
wanie, tel. 32 245 95 87, 504 593 016  

TV SAT! Regulacje  i montaż  anten 
satelitarnych  wszystkich  typów, tel. 
604 127 712

REMONTY mieszkań,  malowanie, 
tapetowanie,  gładzie,  panele,  tynki 
ozdobne, regipsy, tel. 696 018 114 

PROJEKTY wnętrz,  meble  kuchen-
ne, szafy na wymiar, wizualizacje 3D, 
www.iziart.eu, tel. 693 954 138CZYSZCZENiE  dywanów,  wykładzin, 

tapicerki  karcherem,  skuteczne  od-
plamianie,  Siemianowice  Śląskie,  tel. 
604 243 950, 399 517 229

KOMPUTERY, laptopy, drukarki, ser-
wis,  naprawa,  odzyskiwanie  danych, 
dojazd do klienta, tel. 666 079 179

KOMPUTERY,  laptopy  –  serwis  i napra-
wa, usuwanie wirusów, dojazd do klienta, 
supercom, tel. 32 506 50 20, 604 854 702  

ŁAZiENKi –  kompleksowe  remonty, 
tel. 504 436 919 

NAPRAWA telewizorów u klienta, tel. 
603 898 300 

OGŁOSZENiA mieszkaniowe,  www.
mpgkim.com.pl

ARiSTON, Junkers,  Termet,  Ferroli, 
Fondital,  serwis,  naprawa,  wymiana 
pieców  gazowych,  tel. 505 484 434, 
602 449 907, 32 735 64 57

CAŁODOBOWO naprawa  –  montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych,  c.o.,  elektrycznych, 
remonty  łazienek,  Junkers,  Termet, 
tel. 32 241 99 81, 601 477 527 – 24 h

FiRMA remontowo  –  budowlana 
REM-BUD  i DEKOR  świadczy  usłu-
gi:  kafelkowanie,  zabudowy  g/k,  su-
fity  podwieszane,  gładzie,  malowa-
nie,  instalacje  wod-kan,  elektryczne, 
gazowe,  szafy  pod  zabudowę,  tel. 
510 896 202, 506 470 309

FHU „iRYDD”: remonty, profesjonalnie, 
kafelkowanie, panele podłogowe, ma-
lowanie, regipsy, wod-kan, tynki struk-
turalne,  elektryka,  tel. 32 228 80 82, 
 501 409 237

EKSPRESOWE usuwanie awarii wod-
no-kanalizacyjnych, tel. 506 601 278 

ELEKTRYCZNE usługi, tel. 
502 362 393

FACHOWO  mycie  okien,  sprzątanie 
mieszkań, tel. 511 060 617

A. GAZOWE  urządzenia,  montaż,  
naprawa, konserwacje,
tel. 783 367 264, 32 307 07 07

HYDRAULiK – elektryk – gaz, 24 h, 
tel. 799 066 346

KAFELKOWANiE,  klinkier,  gładzie, 
tynki, regipsy, tel. 668 222 496

KOMPLEKSOWE remonty  łazienek, 
tel. 504 436 919 
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Nie, kontakty z ludź-
mi opierasz raczej na 
porozumieniu  i przy-
jaźni.  Na  kompanów 

dobierasz  sobie  osoby  podobne  do 
Ciebie  charakterem,  spędzaniem  wol-
nego czasu, upodobaniami. Lubisz dys-
kutować  i chętnie  prezentujesz  swoje 
racje. Sukcesy kumpli cieszą Cię.

Również  pod  zna-
kiem Byka rzadko ro-
dzą się ludzie bardzo 
apodyktyczni.  Nie 

oznacza  to  jednak,  że  nie  lubisz  aby 
otoczenie brało pod uwagę Twoje zda-
nie. Dotyczy to szczególnie dzieci, które 
często skarżą się, że masz w stosunku 
do nich przesadnie wysokie wymagania.

Ludzi  spod  tego 
znaku trudno jest  jed-
noznacznie  zakwali-
fikować.  W pewnych 

sytuacjach, szczególnie jeśli im na kimś 
zależy,  sprawiają  wrażenie  skorych  do 
kompromisu  i ugodowych.  W innych 
przypadkach, gdy to oni są górą, potrafią 
to dawać innym jednoznacznie odczuć.

Jeśli Twoim znakiem 
jest Rak, otoczenie nie 
ma  z Tobą  większych 
kłopotów.  Większość 

Raków,  to  ludzie  spokojni,  zgodni,  nie-
lubiący kłótni. Przekonać można ich do-
brze dobranymi argumentami. Sami  też 
używają argumentów, a nie na przykład 
wrzasku  do  przedstawiania  swego  po-
glądu na dany problem.

Pan  Lew  jest  zgodny 
najczęściej tylko, gdy oto-
czenie  przyznaje  mu  ra-
cję.  Bardzo  nie  lubi,  je-

śli ktoś  jest odmiennego zdania  i daje te-
mu od razu wyraz. Nie chowa jednak dłu-
go urazy, szybko zapomina i jest skłonny 
pójść  na  ugodę  pod  warunkiem,  że  roz-
mówca tym razem będzie mu przytakiwał.

Wagi  nie  są  zbyt 
apodyktyczne,  cho-
ciaż  mają  własne 
zdanie  i potrafią  się 

bronić.  Zawsze  przy  tym  używają  lo-
gicznych argumentów. We współżyciu 
nie są trudne, szanują bowiem zdanie 
innych i liczą się z nim.

Wagi  są  bardzo 
ambitne, stawiają so-
bie  wysokie  wyma-
gania  i zazwyczaj 

realizują  swe  zamierzenia.  Pomaga 
im  w tym  fakt,  że  ich  miłe  i pogodne 
usposobienie,  zjednuje  im  ludzi,  któ-
rzy chętnie Wagom pomagają.

  Pod  znakiem  Skor-
piona  przychodzą  na 
świat  ludzie,  którzy 
bardzo  lubią  przewo-
dzić innym. Często na-

rzucają  otoczeniu  swoje  zdanie  a je-
śli  są  przełożonymi,  podwładni  mu-
szą  się  im  bezwzględnie  podporząd-
kować, nie lubią bowiem sprzeciwu.

Bardzo  rzadko zda-
rza się, aby ktoś uro-
dzony  pod  znakiem 
Strzelca  był  apodyk-

tyczny  i narzucał  swoją  wolę  innym. 
W kontaktach z bliskimi Strzelcy odzna-
czają się dużym zrozumieniem ich racji.

Koziorożce  nie  są 
apodyktyczne,  ale 
bardzo  konsekwent-
ne  w realizacji  swo-

ich celów. Jeśli ktoś im odmówi, potra-
fią tak długo czekać, aż wreszcie osią-
gną  swój  zamiar.  Bywa,  że  osoba  ta 
nie zdaje sobie z tego sprawy.

Ryby. W kontaktach 
z ludźmi  a już  szcze-
gólnie z dziećmi, oso-
by urodzone pod zna-

kiem  Ryb  nie  narzucają  swojej  woli 
i chętnie ustępują, gdy ktoś umiejętnie 
ich do tego na czym im zależy przeko-
na. Są nawet z tego zadowoleni.

Wodniki  bywa-
ją  apodyktyczne,  ale 
przeważnie  w sytu-
acjach,  gdy  są  pew-

ni swoich racji. Najczęściej dotyczy to 
spraw  zawodowych,  w domu  raczej 
nastawieni  ugodowo  i łatwo  dają  się 
przekonać.

Czy jesteś 
apodyktyczny?

Lato serwuje nam bardzo zmien-
ną pogodę - od upałów rodem z Sa-
hary, po jesienne szarugi. Te kapry-
sy aury na szczęście nie odbijają się 
na dostępności tanich warzyw i owo-
ców, więc wykorzystajmy ich obfi-
tość i zdecydowanie wprowadźmy je 
do domowego menu oraz poekspe-
rymentujmy przy tej okazji. A nuż, 
stworzymy jakieś ciekawe i nowa-
torskie, a przede wszystkim smacz-
ne danie?

Zapiekanka z porów
Białe części porów – 1 kg – ugotować 

do miękkości w osolonej wodzie z do-
datkiem 1/2  szklanki mleka. Po odce-

dzeniu przełożyć do ogniotrwałego na-
czynia,  posypując  solą  i pieprzem  do 
smaku. Na wierzchu ułożyć plastry ma-
sła  (ok. 15 dag). Całość posypać gru-
bą warstwą startego żółtego sera. Za-
piekać w piekarniku, aż ser się roztopi. 
Podawać z pieczywem.

Pomidory zapiekane z papryką
3  duże  cebule  pokroić  i podsmażyć 

na  4  łyżkach  oleju.  Dodać  pokrojo-
ną w paski paprykę  (0,5 kg)  i dusić aż 
zmięknie. Wtedy dołożyć poćwiartowa-
ne pomidory (0,5 kg), pozostawiając na 
ogniu jeszcze przez 10 min. Doprawić 
solą, pieprzem papryką słodką i ostrą, 
bazylią  i tymiankiem.  Na  wierzch  po-
trawy  wbić  delikatnie  4  jajka  i pocze-
kać,  aż  się  zetną.  Podawać  z pszen-
nym pieczywem.

Kalafior inaczej
Ugotować duży kalafior z dodatkiem 

soli  i odrobiny cukru  (można  też ugo-
tować  na  parze).  Odcedzić  i podzie-
lić na różyczki. Żaroodporne naczynie 
wyłożyć  plastrami  boczku,  a na  nich 
ułożyć kalafior. 2 jajka ubić, dodać sól 
i posiekany  lubczyk, a następnie wlać 
do nich 1  łyżkę mąki roztrzepaną w 2 
łyżkach  mleka.  Ubić  jeszcze  raz  i za-
lać kalafior. Wstawić do gorącego pie-
karnika  i zapiec.  Podawać  z dodat-
kiem ryżu.

Coś na deser
3  banany  zmiksować  z 1/2  l.  schło-

dzonego  pasteryzowanego  mleka 
z dodatkiem 1 – 2  łyżek cukru. Poda-
wać z kostkami lodu.

Przepis  można  zmodyfikować  i za-
miast  bananów  użyć  innych  łatwo  się 
miksujących  owoców  –  proporcje  wg 
uznania  i zamierzenia co do osiągnię-
cia odpowiedniej konsystencji.
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Ma dwie piętki; 8. By-

wa  paniczny;  9. Miejsce  zamieszka-
nia;  10. Lasso;  11. Glina  ogniotrwa-
ła;  12. Siła  rozpędu;  13. Biała  ska-
ła;  14. Okładka  książki;  16. Pokry-
wa  na  zawiasach;  19. Samochód  do-
stawczy  koncernu  SEAT;  20. Czarny 
napój;  21. Kryty  papą;  22. Sztuczka 
magika;  23. Kolejne  wydanie  książ-
ki;  28. Krzew;  31. Płynie  w korycie; 
32. Przyprawa  kuchenna;  33. Rekru-
tacja; 34. Jedna z elektrod; 35. Tysiąc 
tysięcy; 36. Plamki na nosie; 37. Kwit-
nie tylko raz.

PiONOWO: 1. Skrawek  tkaniny; 
2. Obok  Mazur;  3. Domek  Puchatka; 
4. Emalia;  5. Nadęty  sagan;  6. Znak 
mnożenia;  7. Figielek;  14. Falklandy 
w Siemianowicach Śląskich; 15. Pulch-
ne  placki;  17. Najemca  mieszkania; 
18. Suterena; 24. Wentyluje poddasze; 
25. Wykaz  opłat;  26. Tajniki  wiedzy; 
27. Sposób  postępowania;  28. Mięk-
ki mebel; 29. To jeszcze nie operacja; 
30. Jasny czerwień.

Litery  z pól  dodatkowo  ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą  rozwiąza-
nie  krzyżówki,  które  prosimy  przesy-
łać do 22 sierpnia br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem:  Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 8/2014 r.

Po  losowaniu  nagrody  za  rozwią-
zaną,  krzyżówkę  250  nr  „MS”  z ha-
słem: XX już lat MS pozytywnie zmie-
nia świat otrzymują: tablet - Krystyna 

TRONCiK, ul. Walerego Wróblewskie-
go 55; nagrody niespodzianki: Ludmi-
ła CZERNiK,  ul.  Niepodległości  61D; 
ilona BROL-MUSiOŁ, ulica Władysła-
wa Reymonta 10. Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem osobi-
stym) do działu GZM po odbiór nagród. 
Nagrodę  główną  –  tablet,  ufundowała 
Spółka Wydawnicza „PiR” s.c. Funda-

torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga:  Wysłanie  rozwiązania  jest 
równoznaczne  z wyrażeniem  zgody 
na  przetwarzanie  danych  osobowych 
dla celów redakcyjnych. Z udziału w lo-
sowaniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS”.

Wspomnienia  młodej  kobiety  z  rej-
su:  Poniedziałek:  Przedstawiono  mi 
kapitana  statku.  Wtorek:  Kapitan  był 
dla  mnie  bardzo  miły.  Środa:  Kapitan 
zaprosił mnie na spacer po pokładzie 
i  oprowadził  po  statku.  Czwartek:  Ka-
pitan zaprosił mnie na kolację do swej 
kajuty. Piątek: Kapitan zagroził, że za-
topi statek, jeśli mu nie ulegnę. Sobota: 
Uff,  uratowałam życie pięciuset  pasa-
żerów..

J K L
Przed młodą, piękną kobietą klęczy ad-

orator z bukietem róż i prosi ją o rękę. Do 
pokoju wchodzi mały chłopiec - braciszek 
przyszłej narzeczonej i mówi:

-  Nic  z  tego,  proszę  Pana.  Babcia 
wyszła  za  mąż  za  dziadka,  mamusia 
za tatusia, to i moja siostra nie wyjdzie 
za obcego.

J K L
Co  to  jest  -  pyta  lekarz  pacjenta  - 

czerwone, zawsze mokre, a nigdy nie 
gnije?

- Język.

A co to jest: wsadza się suche, a wy-
ciąga mokre?

- Wiadro ze studni.
- No, nareszcie normalny facet - ko-

mentuje  psychiatra  -  żeby  Pan  wie-
dział, jakie świństwa mi tu pacjenci po-
trafią opowiadać.

J K L
Kierownik budowy łaje leniwego pra-

cownika:
- Znowu leżysz?! Ty nawet, nie jesteś 

wart, żeby słońce na ciebie świeciło!
-  Dlatego  właśnie  położyłem  się 

w cieniu...
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TERMiN ZAJĘĆ ZESPOŁÓW
i KÓŁEK ZAiNTERESOWAŃ

www.domkultury.siemianowice.pl

Poniedziałek, zajęcia tenisa stołowego, 
 15.00 - 20.00
Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, zespoły instrumenty-wokalne 
 17.00 - 20.00
Poniedziałek, czwartek, gimnastyka-
dla Pań  18.00 - 18.45
Wtorek, stowarzyszenie „Amazonek” 
 16.00 - 19.00
Wtorek, zajęcia chórów Seniora, 
 16.00 - 19.00
Wtorek, Młodzieżowe Studio Piosenki 
  16.00 - 21.00
Wtorek, sekcja strzelectwa z broni 
pneumatycznej LOK i KH ZHP 
 16.00 - 20.00
Wtorek, Szkoła tańca  „Iskra”, 
 16.00 - 21.00
Wtorek, czwartek, nauka języka  
angielskiego,  16.00 - 20.00
Wtorek, piątek, spotkania sekcji  
komputerowo - technicznych, 
  16.00 - 20.00
Środa, ognisko muzyczne 
 13.00 - 19.30
Środa, Sekcja skata, 16.00 - 21.00
Środa, Zajęcia TAY CHI,  
 17.15 - 18.30
Czwartek, Klub Seniora, 
 15.00 - 19.00
3. niedziela miesiąca,  zebrania 
członków PZHGP, 10.00 - 13.00
Poniedziałek, Klub Seniora, Klub 
„Centrum” 15.00 - 21.00
Środa, zajęcia chórów Seniora, Klub 
„Centrum” 13.00 - 16.00
Środa 15.00 - 18.00 
Piątek 10.00 - 13.00 
Polski Związek Niewidomych, 
Klub „Centrum”.

ul. M. Dąbrowskiej 2 
Poniedziałek-piątek 8.00-18.00  
sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4  
Poniedziałek-sobota 9.00-21.00 
niedziela 10.00-17.00 
   tel. 517 446 651 

ul. Jaworowa 2  
Poniedziałek-piątek 8.00-17.00  
(dojście od ulicy Grabowej)  
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 10  
Poniedziałek-piątek 8.00-21.00  
sobota 8.00-21.00  
niedziela 9.00-18.00 
 tel. 32 229- 21-40

ul. W. Korfantego 5  
Poniedziałek-piątek 8.00-20.00  
sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-12-18

ul. Kościelna 39  
Poniedziałek-piątek 8.00-20.00  
sobota 8.00-16.00 
 tel. 32 733-80-09

ul. Kościelna 61  
Poniedziałek-piątek 7.00-18.00  
sobota 7.30-12,30 
  tel. 32 229-01-71

ul. 1-go Maja 5  
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00 
sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 220-00-74

ul. Michałkowicka 7  
Poniedziałek-piątek 8.00-20.00 
sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 766-84-38

ul. Niepodległości 23  
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00 
sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-01-60

ul. Niepodległości 29 
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00 
sobota 8.00-18.00 
  tel. 32 228-33-70

ul. Okrężna 19  
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00 
sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 229-00-70

ul. Olimpijska 2 
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00 
sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 762-82-43

ul. Jana Pawła ii 1  
Poniedziałek-piątek 7.30-19.00 
sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 765-96-69

C A Ł O D O B O W A 
ul. Jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

ul. Powstańców 16  
Poniedziałek-piątek  8.00-20 
sobota 8.00-16 
 tel. 32 220-03-37

ul. J. Sobieskiego 30  
Poniedziałek-piątek 8.00-18.00 
sobota 8.00-12.00 
  tel. 32 765-92-05

ul. K. Szymanowskiego 8 
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00 
sobota 9.00-13.00 
 tel. 32 229-83-09

ul. K. Świerczewskiego 6 
Poniedziałek-piątek 7.00-19.00 
sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 228-20-07 

C A Ł O D O B O W A 
ul. K. Świerczewskiego 13 
  tel. 32 204-66-22

ul. W. Wróblewskiego 28  
Poniedziałek-piątek 8.00-18.30  
sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 228-80-40

ul. Wyzwolenia 17 
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00 
sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 228-43-46

Są grzeczni, więc mają...
Po  pierwszotygodniowym  „boomie”, 

kiedy na półkolonie zapisano 65 dzieci 
(chętnych  było  jeszcze  więcej),  w dru-
giej  połowie  lipca,  gdy  wielu  półkolo-
nistów  rozjechało  się  na  wakacje,  fre-
kwencja oscylowała  w granicach  „pięć-
dziesiątki”  –  tak  jest  i teraz.  Zbigniew 

Krupski  charakteryzując  grupę  mówi: 
W tym roku przeważają dzieci w wie-
ku 8-10 lat. Blisko 80% z nich to pierw-
szoroczniacy. Większość mieszka w za-
sobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ale mamy też dzieci 
z innych miast.  Jak  podkreśla  kierow-
nik DK „Chemik”,  to grupa bardzo zdy-

scyplinowana, czego dowodem są po-
chwały, jakie raz po raz słyszymy od 
goszczących nas organizatorów imprez. 
Dlatego nie mamy żadnych oporów, aby 
wyjść z nimi do muzeum, Ratusza czy 
gdziekolwiek indziej – zaznacza. Mamy 
doświadczonych, pomysłowych opieku-
nów, przez co organizacja zajęć jest du-
żo łatwiejsza. Dzieci szybko łapią z ni-
mi kontakt i odwrotnie a to podstawa. 
Nie wszyscy szybko łapią wspólny język 
z rówieśnikami, nasi opiekunowie po-
magają się im odnaleźć – dodaje.

Atrakcje za atrakcjami
Półkoloniści z Domu Kultury „Chemik”, na nudę absolutnie narzekać nie 

mogą. Nie ma dnia, aby nie było jakichś atrakcji, wrażeń. Jak nie wy-
cieczka to kino, jak nie kino – basen, jak nie basen – boiska, place zabaw. 
Mają się dobrze...
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Stałe prawie wszystkie punkty 
Tegoroczna oferta półkolonijna w za-

sadzie  nie  różni  się  jakoś  bardzo  od 
tych z lat ubiegłych. Kierownictwo Do-
mu Kultury „Chemik” stawia na spraw-
dzone  punkty  programowej  układan-
ki.  To  program  bardzo  zróżnicowany, 
zarówno pod kątem edukacyjnym,  jak 
i rozrywkowym.  Często,  to  nic  innego 
jak właśnie edukacja poprzez  rozryw-
kę,  stąd  wycieczki  autokarowe  (z do-
tacji UM) – dalej, albo piesze po mie-
ście i okolicy – bliżej – na przykład do 
Parku  Tradycji,  Muzeum  Miejskiego, 
Urzędu  Miasta  czy  Parku  Śląskiego, 
wciąż rozwijającego swoją ofertę edu-
kacyjną  skierowaną  dla  naj-
młodszych.

W programie  tegorocznych 
półkolonii  nie  znajdziemy  jed-
nakże  Skansenu,  który  od  lat 
był  żelaznym  jego  punktem. 
– Jako organizatorzy – rodzice 
przyznają nam w tym rację – je-
steśmy zdegustowani tym, iż 
Górnośląski Park Etnograficzny 
nie organizuje już poniedziałko-
wych imprez dla dzieci. To była 
jedna z najpiękniejszych atrak-
cji wśród form spędzania wol-
nego czasu na wolnym powietrzu, praw-
dziwa edukacja w zabytkowej zabudo-
wie Skansenu i otoczeniu. Byliśmy za-
zwyczaj, wespół z LOK-iem i MTKKF-
-em, organizatorami jednodniowej impre-
zy. Dawaliśmy pomysły na zabawę i na-
sze dzieci oraz dzieci z innych ośrodków 
kultury z województwa śląskiego chętnie 
w tym uczestniczyły. Innym razem roz-
rywkę zapewniali inni. Naprawdę szkoda 
– ubolewa Zbigniew Krupski.

Rozrywka na porządku dziennym
Co  warte  jest  opisania.  Najlepiej 

ustami  najmłodszych.  –  Najfajniejsze 
ze wszystkiego są wycieczki autoka-
rowe. Na początku półkolonii byliśmy 
w Krakowie. Pogoda była bardzo ład-
na. Widzieliśmy Rynek, Sukiennice, 
smoka i konie. Chcieliśmy obejrzeć 
Wawel, ale kiedy podeszliśmy, by-
ło czerwone światło. Mówili nam, że 
jest bomba i nie możemy wejść. Obe-
szliśmy go tylko dookoła, ale i tak ład-
nie to wyglądało. W Krakowie było du-
żo ładnych rzeczy do kupienia, no ale 
pieniążki odłożyłam sobie na McDo-
nald’s. Na półkoloniach jestem po raz 
pierwszy – relacjonuje 9-letnia Karoli-
na Trela ze „Starego Bańgowa”. 

Wycieczki  rzeczywiście  najbardziej 
zapadają w pamięci. – Jest fajnie. By-
liśmy w Siamoszycach, Siewierzu, 

Pszczynie i w Krakowie. Pamiętam 
ekstra plac zabaw w Siewierzu, gdzie 
był zamek i statek piracki. W Krako-
wie byliśmy w Sukiennicach, ale by-
ło drogie wszystko i obok Smoka Wa-

welskiego. Na Rynku widzieliśmy pa-
nią całą ze złota, pana z wróżbami, 
postać – śmierć i innego pana z sie-
kierą. Kiedy nie wyjeżdżamy to najlep-
sze są konkursy. W „dywan” wygrałam 
trzy razy pod rząd, to dobrze mi idzie – 
opowiada 11-letnia Martyna Siwczyk 
z os. „Chemik”. 

W pamięci wielu pozostał wypad do 
Siamoszyc.  -  Z wycieczek, które były 
w Siamoszycach podobało mi się naj-
bardziej, bo mogliśmy się ochłodzić 
w wodzie. Szkoda, że deszcz nas go-
nił i musieliśmy szybko uciekać do au-
tokaru. -Gdy jesteśmy w „Chemiku” 
dużo się bawimy. Fajne są konkursy 
„dywanu” i hula-hopu – mówi 13-letnia 
Karina Antczak  z osiedla  „Młodych”. 
-  W tej wodzie w Siamoszycach, pły-
nę sobie płynę i nagle od tyłu ugry-
zła mnie ryba  –  pokazuje  najmniej-
szy  palec  u nogi  9-letnia  Daria Szlo-
ser  z osiedla  „Chemik”.  -  Nie widzia-
łam jej, ale czułam jak podpływa i gry-
zie. To pamiętam. Ale i tak tam było 
super. A poza tym chodzimy na przy-
kład na Stadion Śląski bawić się – opi-
suje. - Mi też ta wycieczka do Siamo-
szyc się podobała. Trochę się spóźni-
łam i nie jechałam tam autokarem z in-
nymi, ale mama mnie zawiozła. Nie 
chciałam się tam kąpać. Grałam w pił-
kę, jadłam loda, opalałam się. Kopa-
łam dół żeby zrobić mały basen – re-
lacjonuje  7-letnia Flora Kreuschner 
z Chorzowa. - Chciałabym żeby wy-
cieczki były na więcej niż jeden dzień, 
na przykład do Japonii. Chciałabym 
tam pojechać z panem wychowaw-
cą. Japonię kocham, bo są tam super 

ubrania, dobre jedzenie i lalki japoń-
skie – zdradza.

Półkoloniści w ramach wycieczek au-
tokarowych odwiedzili również Pszczy-
nę,  zwiedzając  między  innymi  zamek 
i przyległy  park  krajobrazowy  oraz 
sąsiadujące  Jankowice,  podziwiając 
w zagrodzie żubry.

Poza  wycieczkami  autokarowymi, 
dzieci regularnie odwiedzają Park Tra-
dycji.  Co  wtorek  wyświetlane  są  dla 
dzieci  filmy.  Po  seansach  zazwyczaj 
bawią się na siłowni obok. Wielu spo-
śród  pókolonistów  czeka  na  środy, 
bo... basen. - Pływanie, chlapanie wo-
dą, zabawy w basenie. Chodzimy do 
Zespołu Szkół Sportowych na kry-

tą pływalnię. To mi się naj-
bardziej podoba. Na filmy też 
zresztą lubię chodzić, ale tro-
chę zawsze bolą mnie no-
gi, bo idziemy pieszo. Na pół-
koloniach jestem trzeci raz 
i chcę tu chodzić. Mam swo-
ich kolegów – Tymka, Filipa 
i brata – wylicza 10-letni Ma-
teusz Wasiak.

Dzieci  zdążyły  odwie-
dzić  już  Ratusz,  oglądając 
tam  między  innymi  główną 
salę  posiedzeń,  uczestni-

cząc  w spotkaniu  z wiceprezydentem 
Henrykiem Ptasznikiem  i bawić  się 
na  „Święcie  Czekolady”.  Sporo  cza-
su  spędzają  na  osiedlowych  placach 
zabaw.  Czasami  natrafiają  na  nie-
spodzianki:  -  Szedłem sobie między 
drzewami i zobaczyłem skaczącą ża-
bę. Złapałem ją delikatnie. Miała ca-
łe czarne oczy, była brązowo-ciemno 
zielona, ale tego zielonego było mało. 
Była obślizgła, ale miałem na nią spo-
sób. Obok skakała też druga żaba, ale 
miałem za mało rąk, bo w jednej trzy-
małem żabę, w drugiej picie. Wypuści-
łem ją niedługo później, ale wszyscy 
chodzili za nami cały czas – opowiada 
podekscytowany  8-letni  Marcin Skó-
rzak ze „Starego Tuwima”.

W sierpniu  na  pewno  będą  kolejne 
wycieczki, spacery po mieście – staw 
„Rzęsa”,  Pszczelnik...  Będzie  nauka 
tańca,  konkursy,  spotkanie  edukacyj-
ne z Młodzieżowym Hufcem Pracy, bal 
przebierańców, niespodzianki.

Na półkolonie w Domu Kultury „Che-
mik”  nadal  można  zapisywać  dzieci. 
Najlepiej telefonicznie – pod numerem 
32 228 20 90 albo osobiście - w ponie-
działki o 9.00. Trzeba pamiętać o dru-
gim śniadaniu i małym ręczniku do my-
cia po zabawach.

Rafał Grzywocz

Atrakcje za 
atrakcjami

ciąg dalszy ze str. 25

W hokeja na trawie też gramy

Atrakcje za atrakcjami
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W towarzystwie...

Piramida Szymona?

Niegrzeczny to ma

Widać nas na placach zabaw

Na rowerku wodnym w Siamoszycach

Toczcie mnie, toczcie

Atrakcje za atrakcjami

Billard czy kręgle?

Zbijają w „RENOMIE”

Czytaj - str. 3



Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNiE UWAGi, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Zielony Konkurs 2014

Walerego Wróblewskiego 63

Walerego Wróblewskiego 69

Walerego Wróblewskiego 45

Władysława Reymonta 26

Czytaj - str. 9


