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B ę d z i e  g d z i e  o d p o c z ą ć
Już za kilka dni wjeżdżających 

do Siemianowic Śl. – a jest ich 
kilka tysięcy dziennie – od strony 
WPKiW i wieży TV Katowice witać 
będzie baaardzo ładny widok.

Od połowy sierpnia trwają bowiem 
prace przy nowym skwerze na osiedlu 
„Chemik”. Do tej pory teren znajdują-
cy się od południowo-zachodniej stro-
ny budynku przy ul. Waleriana Wró-
blewskiego 73 nie wyglądał za cieka-
wie, a dodajmy, iż przebiega tędy także 
jeden z głównych traktów pieszych pro-
wadzący w głąb osiedla. Stąd pomysł 
Rady Osiedla „Chemik”, by przepro-
wadzić gruntowną modernizację miej-
sca, z którego codziennie korzysta wie-
lu mieszkańców udających się czy to 
do pobliskiego parku, czy na przystan-

ki autobusowe. Prace wykonywane są 
wspólnie z Urzędem Miasta, właści-
cielem części terenu. W tej sprawie na 
początku sierpnia odbyło się spotkanie 

z udziałem przedstawicieli Spółdziel-
ni i siemianowickiego magistratu, gdzie 
uzgodniono zakres działań.

Uwaga: Komitety Wyborcze Zakaz naklejania Uwaga: Komitety Wyborcze
Wybory tuż, tuż i wkrótce rozpocznie się kampania. Informujemy tworzące się komitety wyborcze, że władze SSM 
na podstawie wniosków mieszkańców z ubiegłych lat i już docierających głosów podjęły decyzję o zakazie naklejania 

jakichkolwiek materiałów wyborczych zarówno na elewacjach budynków, drzwiach wejściowych,
jak i w samych klatkach schodowych we wszystkich spółdzielczych obiektach.

W zamian władze Spółdzielni proponują i zachęcają wszystkich zainteresowanych do skorzystania z zamieszczenia 
swych materiałów (według cennika ogłoszeń) w miesięczniku „Moja Spółdzielnia”

docierającym do wszystkich mieszkań. Nakład „MS” – 12.500 egzemplarzy.

Dzisiaj, jutro – III Święto Bytkowa

Kilkadziesiąt imprez towarzyszących w kilkunastu 
miejscach na osiedlach: „Chemik”, „Młodych”, 

im. J. Tuwima i „Węzłowiec” odbyło się w minionych 
dniach podczas obchodów III Święta Bytkowa. Przed nami 

kolejne harce. Jeszcze dzisiaj na 18.00 i jutro od 12.30 
zapraszamy na Rynek Bytkowski – szczegóły strona 28.

16 września festyn w Bańgowie

Dokładnie za tydzień na swym corocznym festynie 
bawić się będą mieszkańcy osiedla „Bańgów”

– informacja o programie str. 6
Zapraszając wszystkich do uczestnictwa w obu plene-
rowych imprezach, życzymy ładnej pogody i wielu ar-
tystyczno - towarzyskich doznań.  Zdecydowanym na 
bawienie się – a zapewne ich nie zabraknie – zalecamy 

zabranie ze sobą dobrego humoru.

O cieple prawie wszystko

Upalny lipiec odsunął gdzieś na bok problem zaopa-
trzenia naszych mieszkań w ciepło. Sierpień – już bar-

dziej zbliżony do naszych warunków klimatycznych – przy-
pomniał, że żyjemy w strefie, w której o zimie trzeba myśleć 
nawet podczas największych upałów. Stąd też bieżące wyda-
nie „MS” poświęcone jest właściwie w całości problematyce 
z ciepłem związanej. Jedynie realizacja programu termomo-
dernizacji nie znalazła się na łamach, ale więcej o wykona-
nych i trwających jeszcze robotach napiszemy za miesiąc.

Niestety, pisząc o przygotowaniach do zimy, podzielni-
kach, przynosimy też wiadomość o podwyżce ceny ciepła 
dla 3 osiedli zaopatrywanych z EC Katowice.

Szczególnie, nomen omen, gorąco polecamy PT Czy-
telnikom wywiad o działaniu, montażu i podstawach 
prawnych zakładania elektronicznych p.k.o. - str. 6.

ciąg dalszy na str. 16
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Jak grzybami po ostatnich desz-
czach tak na koniec wakacji sypnę-

ło dewastacjami. Takiej ilości z pozo-
ru drobnych zniszczeń już dawno 
nie odnotowaliśmy. Czyżby deszcz 
był też i tego przyczyną, bo przecież: 
W czasie deszczu dzieci się nudzą...

Minione dni zdominowały informacje 
o bohomazach na ścianach i kradzieżach 
tabliczek o zakazie wyprowadzania psów 
oraz o sprzątaniu po swoim psie. W nurt 
„psich strat” dopisać należy zniszczenie 
koszy na odchody. Chyba jakaś grupka 
wychodzi z założenia, że jak nie ma tabli-
czek, to zakaz nie obowiązuje. Szkoda, 
że tak się dzieje, bo kolejny raz słysze-
liśmy, jak mówiono, że tabliczki znikają, 
bo są nie na rękę właścicielom piesków. 
Czyżby tabliczki były ich solą w oku?

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

- pomalowano ścianę szczytową, 
garaże, bramę garażową i śmietnik 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 77;

- połamano 5 koszy na psie odchody;

- skradziono: 20 tabliczek – o zaka-
zie wyprowadzania psów.

„CHEMIK”
- skradziono około 10 tabliczek  

– o zakazie wyprowadzania psów.
„MICHAŁKOWICE”

- skradziono pokrywę studzienki 
– ul. Kościelna 34 oraz 50 tabliczek 
– posprzątaj po psie.

„MŁODYCH”
- pomalowano ściany:

- budynków: Al. Młodych 2, 10; 
ul.: ZHP 10, 11; J. N. Stęślickiego 2, 3 
Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6 A, 7;

- garaży: B, D, M, W przy Al. Mło-
dych 8-9 oraz stacji trafo ul. Niepod-
ległości 22;

- zdewastowano drzwi wejściowe i klat-
kę schodową – ul. J. N. Stęślickiego 6;

- zniszczono lokomotywę na placu 
zabaw dla dzieci – Al. Młodych 3-7;

- upstrzono bohomazami parter 
i windę w budynku – Plac J. Skrzeka 
i P. Wójcika 7 A;

Pssst, i kilkaset mikrocząstek 
z nazwą firmy przykleja się do 

pokrywy – czytaj str. 15.

W y s y p  
d e w a s t a c j i

ciąg dalszy na str. 13
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

W dokumencie zawiadamia się, że 
na podstawie decyzji Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (Decyzja Preze-
sa URE z 28 lipca 2006 r. zatwierdza-
jąca taryfę dla ciepła ustaloną przez 
Południowy Koncern Energetyczny 
SA z siedzibą w Katowicach, ujęta jest 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego nr 92 z 7. 08. 2006 r.) 
podwyższona została cena ener-
gii cieplnej dla wymienionych wyżej 
odbiorców.

I tak: od 1 bm. za 1 MW zamówionej 
mocy cieplnej zapłacimy 3561,02 zł, 
tj. o 18,08% więcej niż dotychczas, 
a za 1 GJ zużytej energii 14,31 zł – 
wzrost o 2,22%.

Po otrzymaniu decyzji Zarząd SSM 
przeprowadził symulację wzrostu 
kosztów energii cieplnej na przykła-
dzie budynków położonych przy uli-
cach: Waleriana Wróblewskiego 71, 
Hermana Wróbla 6 i Jana N. Stę-
ślickiego 1 do 6. W analizie uwzględ-
niono faktyczne zużycie ciepła tych 
budynków w 2005 roku. Z przeprowa-
dzonych wyliczeń wynika, że w porów-

naniu do weryfikowanego okresu nale-
ży spodziewać się wyższych indywi-
dualnych rachunków za zużycie ciepła 
w wysokości od 2,24 do 4,54%

Uwzględniając te prognozy, Zarząd 
SSM nie przewiduje podwyższenia 
ustalonych aktualnie zaliczek za cen-
tralne ogrzewanie jednakże w przy-
padku ciepłej wody sprawdza na bie-
żąco koszty i w zależności od wyni-
ków rozważy konieczność podwyż-
szenia opłaty za jej dostarczanie.

Mając na uwadze, że jest to kolejna 
i zapewne nie ostatnia podwyżka ce-
ny ciepła, Zarząd SSM apeluje o racjo-
nalne z niego korzystanie w celu mini-
malizowania skutków podwyżki, gdyż 
nie ulega wątpliwości, że z biegiem 
czasu wprowadzenie nowych cen od-
czujemy na własnych portfelach.

Jednocześnie informujemy, że 
władze SSM nie mają najmniejsze-
go wpływu na takie podwyżki, gdyż 
zgodnie z ustawą Prawo energetycz-
ne zarządcy nieruchomości nie są 
stroną w postępowaniu ustalającym 
wysokość ceny. pes

Osiedla: „Chemik”, im. J. Tuwima, „Młodych” i ul. Jana Polaczka

D r o ż e j e  c i e p ł o
Od 1 września br. rośnie cena ciepła dostarczanego mieszkańcom osie-

dli: „Chemik”, im. J. Tuwima, „Młodych” i zamieszkałym przy ul. Jana 
Polaczka. Pismo PEC Katowice z informacją o podwyżce Zarząd Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał 11. 08. br.

Dyżury  Cz łonków RO SSM -  czy ta j  s t r .  24
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Chociaż w ostatnim sezo-
nie grzewczym przeżyliśmy 
zimę stulecia (ostra zima 
najbardziej dała się nam we 
znaki w styczniu br.) z rekor-
dowo niskimi temperatura-
mi, to globalny wynik za ten 
okres był na tyle korzyst-
ny, że pozwoliło to SSM na 
kolejne zmniejszenie zama-
wianej mocy. Te 3 mega-
waty stanowią dokładnie 
połowę ciepła, jakie zużywa 
w ciągu roku os. „Tuwima”.

Według opracowań dostar-
czonych przez katowicki PEC 
Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa osiąga naj-
lepsze wyniki w oszczędza-
niu ciepła w Siemianowicach 
Śląskich. Jest jednocześnie 
jedynym w mieście zarządcą 
nieruchomości, który co roku 
zmniejsza zapotrzebowa-
nie na tę energię. Zdaniem 
Romana Majnusza, pełno-
mocnika Zarządu SSM ds. 
remontowych, na ten dobry 
wynik ma wpływ kilka czyn-
ników. – Co roku dociepla-
my kolejne domy, montowa-
ne są systematycznie nowe 
drzwi aluminiowe do budyn-
ków, mieszkańcy wymienia-
ją okna i od wielu lat prowa-
dzimy bardzo dokładne ana-
lizy zużycia ciepła – pod-
kreśla.

Spółdzielnia po zakończe-
niu każdego sezonu grzew-
czego wykonuje własne obli-
czenia pozwalające spraw-
dzić, czy zamówiona moc 
grzewcza była wystarcza-
jąca. Warto podkreślić, że 
wszystkie do tej pory prze-
prowadzone analizy były 
trafne i właściwie w 100% 
pokrywały się z prognozą na 
zapotrzebowanie tej energii. 

Nie jest to łatwe zadanie, 
gdyż co roku Spółdzielnia 
dociepla ponad 40 tys. mkw. 
ścian budynków, a lokatorzy 
wymieniają ponad 3 tysiące 
okien. Do tego trzeba dodać 
prowadzone docieplenia 
stropodachów i wspomnia-

ny już montaż nowych drzwi 
aluminiowych. Wszystko to 
przynosi spore oszczędno-
ści i ma konkretne przełoże-

nie na zamawianą moc ciepl-
ną. – Należy jednak pamię-
tać, że tak duże zmniejsza-
nie mocy nie będzie zawsze 
możliwe. 

Gdy zakończymy dociepla-
nie budynków w 2010 roku, 
zmiany te mogą już być tyl-
ko kosmetyczne – uważa 
Roman Majnusz.

Droga do zmniejszenia 
zamawianej mocy cieplnej 
nie jest tylko usłana róża-
mi. Za każdym razem kato-
wicki PEC próbuje ograni-

czyć wnioski Spółdzielni, 
argumentując to własnymi 
obliczeniami. Ostatnio na tej 
drodze pojawiły się kolej-

ne kolce. Rok temu wpły-
nęło bowiem do Spółdzielni 
pismo informujące o wpro-
wadzeniu od najbliższego 
sezonu grzewczego przez 

ciepłowniczą centralę obni-
żonej tabeli regulacji, tzn. 
dostarczane ciepło miałoby 
mieć o 5 stopni Celsjusza 
niższą temperaturę. Murem 
przeciwko przesyłaniu okro-
jonego o 5 st. C ciepła sta-
nęli wszyscy siemianowic-
cy zarządcy. Pod protestem 
w tej sprawie podpisali się 

przedstawiciele SSM, SM 
„Michał”, „Fabud”, „Siemion” 
i MPGKiM.

- Zmiana parametrów spo-
wodowałaby, że do budyn-
ków byłaby dostarczana 
mniejsza ilość ciepła, a pła-
cilibyśmy dalej te same pie-
niądze. Ponadto, w okresie 
niskich temperatur mogło-
by ciepła zacząć brakować 
w budynkach i chcąc zlikwi-
dować tę sytuację, należa-
łoby zwiększać moc zamó-
wioną, co wiąże się z dodat-
kowymi kosztami – uwa-
ża Marek Grzyb, kierow-
nik Biura Rozliczeń Energii 
Cieplnej SSM.

Obawy podyktowane były 
również tym, że w ostatnim 
okresie grzewczym PEC 
zaniżał już parametry wyso-
kich temperatur na swoich 
sieciach. W sumie trwająca 
blisko rok korespondencja, 
spotkania, podczas których 
siemianowiccy zarządcy 
twardo stali na swoich sta-
nowiskach, przyniosły spo-
dziewany efekt. Spółdziel-
nie wiedziały, że PEC jed-
nostronnie nie będzie mógł 
zmienić umowy z odbiorca-
mi ciepła i konsekwentnie 
broniły swoich racji. Kato-
wicki PEC w końcu ustąpił 
i zapewnił, że jest gotowy 
do utrzymania dotychcza-
sowych parametrów dostar-
czanego ciepła w kolejnym 
sezonie grzewczym.

SSM pierwsze liczniki cie-
pła zamontowała w swoich 
budynkach we 1993 roku. 
W 1998 roku wszystkie spół-
dzielcze mieszkania były już 
wyposażone w zawory ter-
mostatyczne i podzielni-
ki kosztów ogrzewania. Od 
tego czasu zapotrzebowa-
nie na ciepło w Spółdziel-
ni zmalało o blisko połowę. 
Można więc łatwo policzyć, 
ile więcej płacilibyśmy za 
centralne ogrzewanie, gdy-
by nie podjęto wszystkich 
działań termomodernizacyj-
nych. Oby tylko PEC nie 
znalazł kolejnego sposobu 
na to, by efekty oszczędno-
ściowe znalazły się po jego 
stronie.   mig

O blisko 3 megawaty Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zmniejszyła 
swoje zamówienie na ciepło w katowickim PEC-u na nadchodzący sezon grzew-

czy. To już kolejny rok, w którym stopniowo maleje zapotrzebowanie na ciepło 
w naszej Spółdzielni, a z opracowanych analiz wynika, że w stosunku do 1997 roku 
zużywamy go o połowę mniej.

Batalia o 5° Celsjusza
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„Moja Spółdzielnia”: - CHOCIAŻ 
PODZIELNIKI KOSZTÓW OGRZEWANIA STO-
SUJE SIĘ JUŻ OD KILKUNASTU LAT, TO 
NADAL CZĘŚĆ LOKATORÓW PODDAJE POD 
WĄTPLIWOŚĆ PODSTAWY PRAWNE ICH 
ZASTOSOWANIA. CZY PODZIELA PAN OBA-
WY TEJ GRUPY MIESZKAŃCÓW?
Marek Grzyb: Ustawa Prawo ener-
getyczne z 4 marca 2005 r. – art. 45a 
ust. 8 pkt 1 – reguluje sprawę indywi-
dualnego rozliczenia ciepła, pozwala-
jąc zarządcy na wybór metody podzia-
łu kosztów ogrzewania pomiędzy loka-
torami. Wspomniany przepis mówi: 
„koszty zakupu ciepła rozlicza się 
w części dotyczącej ogrzewania, sto-
sując metody wykorzystujące wska-
zania urządzeń wskaźnikowych, nie-
będących przyrządami pomiarowy-
mi w rozumieniu przepisów metrolo-
gicznych, wprowadzonych do obro-
tu na zasadach określonych w prze-
pisach o systemie zgodności”. Powyż-
szy zapis dotyczy zarówno podzielni-
ków wyparkowych, jak i elektronicz-
nych i dopuszcza je do stosowania 
w budynkach wielorodzinnych.

„MS”: JEŻELI PODZIELNIK NIE JEST 
PRZYRZĄDEM POMIAROWYM TAKIM JAK NP. 
LICZNIK NA WODĘ, TO NA JAKIEJ PODSTA-
WIE MOŻE BYĆ ZASTOSOWANY DO OBLI-
CZENIA ZUŻYWANEGO PRZEZ LOKATORÓW 
CIEPŁA?
Marek Grzyb: Prawo o miarach – 
ustawa z 11 maja 2001 r. określa, 
że podzielniki nie są traktowane jako 
przyrządy pomiarowe, a więc nie pod-
legają one legalizacji, uwierzytelnie-
niu lub zatwierdzeniu typu. Wskazu-
ją wartość parametru koniecznego do 
ustalenia kosztów ciepła przypadają-
cego na mieszkanie, zgodnie z algo-
rytmem właściwym dla danego sys-
temu rozliczeń. Z drugiej strony nale-
ży zauważyć, że nie mierzą zużycia 
ciepła w sensie fizycznym, są jedynie 
urządzeniami wskaźnikowymi odno-
szącymi się do funkcjonowania grzej-
nika w okresie grzewczym. Wskaza-
nia podzielników przy wykorzystaniu 
systemu rozliczania kosztów pozwala-
ją na określenie procentowego udzia-
łu jednego grzejnika w bilansie kosz-
tów ogrzewania w okresie rozlicze-
niowym. Warto dodać, że dokumen-
tami dopuszczającymi od strony tech-
nicznej jest Polska Norma PN EN-
-834 oraz Deklaracja zgodności z PN, 
wydawana przez producenta podziel-
ników określająca uwarunkowania 

techniczne, które musi spełnić podziel-
nik, aby był on przydatny do rozlicza-
nia centralnego ogrzewania.

„MS”: CZY WARTOŚĆ ODCZYTU 
PODZIELNIKA ELEKTRONICZNEGO ZALEŻY 
OD WIELKOŚCI ZAMONTOWANYCH W MIESZ-
KANIU GRZEJNIKÓW?

Marek Grzyb: Poprawność wska-
zań podzielników zależy od właści-
wie dokonanej inwentaryzacji grzej-

ników zamontowanych w mieszka-
niach. Podczas ich montażu przepro-
wadzana jest dodatkowa inwentaryza-
cja, która nieznacznie koryguje bądź 
potwierdza poprawność przyjętych 
parametrów. Prace te wykonują osoby 
posiadające odpowiednie przeszko-
lenie i kwalifikacje. Podzielnik auto-
matycznie uwzględnia typ i wielkość 
zamontowanego grzejnika i dokonuje 
koniecznych przeliczeń. Można powie-
dzieć, że wskazywana ilość jednostek 
jest wartością rzeczywistą i zostaje 
bezpośrednio przyjęta do rozliczenia. 
Jest oczywistą sprawą, że wskaza-
nia podzielnika zamontowanego na 
małym i dużym grzejniku będą różne 
pomimo identycznego sposobu użyt-
kowania.

„MS”: SPORO EMOCJI BUDZI WŚRÓD 
MIESZKAŃCÓW MIEJSCE, W KTÓRYM NA 
GRZEJNIKU INSTALUJE SIĘ PODZIELNIK 
ELEKTRONICZNY. CZY OBOWIĄZUJĄ W TYM 
PRZYPADKU JEDNOLITE ZASADY?

Marek Grzyb: Producent podaje, 
że miejsce montażu powinno znajdo-
wać się w połowie długości grzejnika, 
a dla wymiaru poprzecznego na 75% 
wysokości, mierząc do górnej kra-
wędzi podzielnika. Podczas montażu 
pracownicy posługują się wyskalowa-
nym szablonem, który wyklucza moż-
liwość montażu podzielnika na innej 

wysokości niż przyjęta przez produ-
centa. W przypadku nieparzystej ilości 
żeberek jako jednolitą zasadę przy-
jęto przesunięcie podzielnika o jedno 
żebro w stronę zaworu termostatycz-
nego. Nie wpływa to na ilość nalicza-
nych jednostek, ponieważ oddawa-
nie ciepła przez grzejnik odbywa się 
w kierunku pionowym.

„MS”: ZAŁÓŻMY, ŻE LOKATOR NA BIE-
ŻĄCO ŚLEDZI WSKAZANIA PODZIELNIKA. 
CZY ODCZYTYWANE PRZEZ NIEGO DANE 
SĄ MIARODAJNE I MOGĄ BYĆ WSKAZÓWKĄ 
PRZY OSZCZĘDZANIU CIEPŁA?

Marek Grzyb: W trakcie montażu 
elektronicznych podzielników ogrze-
wania każdy z lokatorów otrzymu-
je ulotkę informacyjną z najważniej-
szymi wiadomościami dotyczącymi 
nowych podzielników. W ulotce znaj-
duje się szczegółowy opis wyświe-
tlanych przez to urządzenie sekwen-
cji. Najistotniejszą pozycją jest „aktu-
alna ilość jednostek zużycia”, gdzie 
pokazywane jest narastające zuży-
cie w trakcie sezonu grzewczego od 
wartości „0000” aż do momentu, 
w którym podzielnik „zamknie” bilans 
okresu rozliczeniowego. Następnie 
dane te są automatycznie przeno-
szone do pamięci wyświetlanej pod 
pozycją „M”. To działanie można 
przyrównać do odczytu podzielni-
ka wyparkowego i założenia nowej 
ampuły. Wartość, która została wpro-
wadzona do pamięci służy jedynie 
celom kontrolnym i przechowywana 
jest do następnego okresu rozlicze-
niowego. Każdy mieszkaniec może 
w każdej chwili skorzystać z tych 
danych i porównać je sobie z aktual-
nym wynikiem.

„MS”: W JAKI SPOSÓB ZACHOWUJĄ 
SIĘ PODZIELNIKI ELEKTRONICZNE W OKRE-
SIE LETNIM?

Marek Grzyb: Podzielniki co prawda 
pracują w okresie letnim, ale automa-
tycznie wyłączona jest funkcja zlicza-
nia od czerwca do sierpnia. Wyświe-
tlacz w dalszym ciągu będzie poka-
zywał przewidziane dla  podzielnika 
wskazania. Oznacza to likwidację zja-
wiska parowania letniego, a w trakcie 
sezonu grzewczego „zimnego” paro-
wania, którym obciążone są podziel-
niki wyparkowe. Od września do maja 
podzielniki są aktywne, a rozpoczęcie 
naliczania następuje wtedy, gdy tem-
peratura grzejnika osiągnie ok. 30 °C.

N i e  b ó j m y  s i ę  p o d z i e l n i k ó w
Rozmawiamy z Markiem Grzybem, kierownikiem Biura Rozliczeń Energii Cieplnej SSM

ciąg dalszy na str. 6
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Chociaż organizacja festynu pochła-
nia wiele czasu i pewne środki finan-
sowe, to Rada Osiedla i administracja 
nie szczędzą na przygotowanie cie-
kawego programu. Impreza ta na sta-
łe bowiem wpisała się już w kalendarz 
„Bańgowa” i najczęściej jest tak uda-
na, że wielu mieszkańców nie tylko 
długi czas wspomina jej przebieg, ale 
zaraz dopytuje się o następną.

Warto dodać, że coraz większym 
powodzeniem cieszą się towarzyszą-
ce festynowi imprezy sportowe, w któ-
rych masowo uczestniczą mieszkańcy 
osiedla, szczególnie dzieci i młodzież. 
Rozgrywany turniej piłkarski przycią-
ga drużyny z innych osiedli. Wygląda 
na to, że chętnie bawimy się nie tylko 

przy dobrej rozrywce, ale też w atmos-
ferze sportowej rywalizacji. 

Z okazji festynu zostanie zorgani-
zowany bieg przełajowy, którego tra-
sa prowadzić będzie po obrzeżach 
osiedla. Wystąpią w nim dzieci i mło-
dzież z pobliskiej szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Wiele wskazuje na to, że 
pasjonujący przebieg będzie miał rów-
nież turniej piłkarski o puchar Prze-
wodniczącego Rady Osiedla „Bań-
gów” z udziałem drużyn z kilku osiedli 
mieszkaniowych SSM. Finał tej impre-
zy zaplanowano na 1400.

Główna część festynu rozpocz-
nie się o 1600 występem teatrzy-
ku „Sami swoi” uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Siemianowi-
cach Śląskich. Ci młodzi aktorzy są 
już bardzo dobrze znani mieszkańcom 
„Bańgowa”, gdyż od kilku lat prezen-
tują tu swoje najnowsze skecze i krót-
kie przedstawienia. Następnie wystą-
pi Zespół Pieśni i Tańca „Siemia-
nowice”, a tuż po nim na miłośników 
muzyki country czeka prawdziwa nie-
spodzianka w postaci koncertu coun-
try w wykonaniu „Whisky River”, jed-
nego z najbardziej znanych śląskich 
zespołów tego gatunku muzyczne-
go. Festyn zakończy występ grupy 
„Babylon”, która przedstawi najwięk-
sze przeboje legendarnego zespo-
łu z lat 70. – „Boney M”. „Babylon” 
będzie bawił publiczność aż do zakoń-
czenia imprezy, tj. do 2130. mig

16 września od 1600 do 2130

Bawi się „Bańgów”

Już po raz jedenasty mieszkańcy „Bańgowa” będą się bawili na swoim 
festynie organizowanym przez Radę Osiedla. W tym roku impreza ta 

odbędzie się w sobotę, 16 września, a jej program, podobnie jak w ubie-
głych latach, zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

„MS”: W ROZLICZENIACH KOSZTÓW 
PRZY POMOCY PODZIELNIKÓW ELEKTRO-
NICZNYCH NASTĄPIŁA ZMIANA PROCENTO-
WEGO PODZIAŁU KOSZTÓW. CZYM KIERO-
WANO SIĘ, PODEJMUJĄC TĘ DECYZJĘ?

Marek Grzyb: Zgodnie z uchwalo-
nym 26. października 2005 r. nowym 
Regulaminem rozliczeń kosztów ener-
gii cieplnej jako zasadę podziału kosz-
tów dla podzielników elektronicznych 
wprowadzono procentowy udział kosz-
tów stałych w całkowitych kosztach za 
dostawę energii cieplnej plus 20 pro-
cent z tytułu nieopomiarowanych punk-
tów grzewczych (łazienki, pomiesz-
czenia wspólnego użytkowania, pio-
ny i poziomy c.o.). Powyższy zapis 
zastosowano z uwagi na dużo większą 
dokładność podzielników elektronicz-
nych, która przyczynia się do powsta-
wiania ogromnych dysproporcji w roz-
liczeniach centralnego ogrzewania. 
Mieszkania ze skrajnie niskim zuży-
ciem w niedostatecznym stopniu party-
cypowały w kosztach stałych, które są 
niezależne od zużycia ciepła. Za wpro-
wadzeniem takiego zapisu przema-
wiał także fakt, że grzejniki w łazien-
kach potrafią być dosyć znacznym 
„generatorem” kosztu w poszczegól-
nych mieszkaniach. Brak „zimnego” 
odparowania w trakcie sezonu grzew-
czego powoduje, że pomimo np. odda-

wania ciepła przez piony grzewcze 
podzielniki elektroniczne nie rejestru-
ją zużycia, to pomieszczenie otrzy-
muje pewną ilość ciepła. Zmniejsze-

nie udziału kosztu zmiennego ma za 
zadanie również zachęcenie lokato-
rów mieszkań o bardzo niskich wska-
zaniach podzielników do częstszego 
korzystania z ciepła.

Dla podzielników elektronicznych 
podział kosztów w granicach 50 na 50% 
wydaje się być najbardziej optymalny dla 
tych, którzy lubią mieć ciepło w mieszka-

niu, jak i dla tych, którzy w minimalnym 
stopniu korzystają z ciepła.

„MS”: CO JESZCZE POWINNI WIEDZIEĆ 
LOKATORZY KORZYSTAJĄCY Z PODZIELNI-
KÓW ELEKTRONICZNYCH?

Marek Grzyb: Urządzenie to auto-
matycznie przeprowadza test prawi-
dłowości funkcjonowania przy każdym 
cyklu pomiarowym. Gdy zauważymy na 
wyświetlaczu komunikat: „Err”, oznacza 
to wejście w stan awaryjny i konieczność 
natychmiastowego skontaktowania się 
z osiedlową administracją. W przypad-
ku wątpliwości lub pytań dotyczących 
działania podzielników lub rozliczeń za 
centralne ogrzewanie prosimy o kon-
takt z Biurem Rozliczeń Energii Cieplnej 
SSM, tel. 228-00-85, fax 228-00-17 lub 
poprzez elektroniczną pocztę:
ssm_media@netcom.serwery.pl

„MS”: PROSZĘ PANA, PODCZAS JED-
NEGO Z ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
MIESZKANKA SKARŻYŁA SIĘ, ŻE SŁYSZY JAK 
PODZIELNIK PRACUJE, MIMO ŻE GRZANIE JUŻ 
SIĘ ZAKOŃCZYŁO I KALORYFER BYŁ ZIMNY...

Marek Grzyb: Sytuacja taka jest 
niemożliwa, gdyż jest to na wskroś 
elektroniczny przyrząd. Podzielnik 
ten spokojnie można przyrównać do 
zegarka elektronicznego, a w nim nic 
przecież nie tyka nawet jak wyposa-
żony jest we wskazówkę.

- Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy PT Czytelników do dalszej dyskusji i czekamy na pytania dotyczące omówionych wyżej
zagadnień. Poruszone problemy wraz z odpowiedziami będziemy sukcesywnie publikować.

Pytania prosimy zgłaszać podczas poniedziałkowego dyżuru redakcyjnego i nadsyłać
zarówno pocztą tradycyjną na adres SSM z dopiskiem Redakcja „MS”

jak i elektroniczną na konto: ssm@poczta.fm

Elektroniczny p.k.o. wskazuje war-
tość rzeczywistą i gotową bezpo-

średnio do rozliczenia.

N i e  b ó j m y  s i ę  p o d z i e l n i k ó wciąg dalszy 
ze str. 5
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Ubiegłe lata nauczyły nas, że aura 
sprawia niespodzianki, więc lepiej nie 
czekać na wróżbitę, który przepowie 
gwałtowne ochłodzenie i być przy-
gotowanym jak najszybciej na taką 
ewentualność. Władze Spółdzielni 
podjęły decyzję, że wszystkie osiedla 
mieszkaniowe będą gotowe do nowe-
go sezonu grzewczego 15 września 
i wygląda na to, że termin ten będzie 
dotrzymany, gdyż pod koniec sierpnia 
zdecydowana większość remontów na 
osiedlach była już wykonana.

I tak w telegraficznym skrócie zano-
towaliśmy:

„Bańgów”
Gotowe do sezonu grzewczego jest 

już również osiedle „Bańgów”, gdzie 
wszystkie prace remontowe wykonano 
zgodnie z przyjętym wcześniej harmono-
gramem. W okresie letnim wystąpiło kil-
ka awarii, które osiedlowa administracja 
na bieżąco usuwała. Największy zakres 
robót dotyczył wymiany uszkodzonych 
zaworów na rozdzielaczach centralne-
go ogrzewania. W sumie zamontowano 
18 nowych tego typu urządzeń. Ponad-
to, w ostatnich tygodniach uzupełniono 
ubytki izolacji termicznej, by ograniczyć 
do minimum straty ciepła na budynkach. 
Przerwę pomiędzy sezonami grzewczy-
mi ADM „Bańgów” wykorzystała też na 
sprawdzenie funkcjonowania całej insta-
lacji centralnego ogrzewania, szczegól-
nie pod kątem prawidłowego działania 
manometrów i termometrów.

„Węzłowiec”
Na osiedlu „Węzłowiec” przepro-

wadzono rutynowe prace związane 
z wymianą zużytych głowic termosta-
tycznych na klatkach schodowych 
i przeglądem rozdzielaczy central-
nego ogrzewania. Do ostatniej chwi-
li zgłaszają się do administracji loka-
torzy, którzy przeprowadzają remon-
ty w mieszkaniach i demontują grzejni-
ki, głównie w łazienkach, co wiąże się 
ze spuszczeniem wody z instalacji c.o. 
w danym pionie. Lokatorzy ci powinni 
jednak swoje remonty jak najszybciej 
wykonać, gdyż z wraz z rozpoczęciem 
sezonu grzewczego, cała instalacja 
musi gotowa do pracy. Ponadto, ADM 
„Węzłowiec” wiele uwagi w letnich mie-
siącach poświęciła na dokładne uzupeł-
nienie ubytków izolacji na rurach cen-

tralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej Pierwszy etap tych prac wykona-
no w 2005 r., natomiast w tym nastąpiło 
ich dokończenie. W sumie w tym okre-

sie zaizolowano ponad 1200 metrów 
bieżących instalacji, co poważnie przy-
czyni się do ograniczenia strat ciepła. 
Wykonanie robót nie było łatwym zada-
niem, gdyż niektóre odcinki przebiega-
ły przez piwnice lokatorów i wcześniej 
należało uzgodnić z nimi termin udo-
stępnienia tych pomieszczeń. Obec-
nie ADM „Węzłowiec” ustala pozostałe 
szczegóły związane z przygotowaniem 
do zimy, opracowanie szczegółowych 
zasad odśnieżania osiedla, w którym, 
podobnie jak w ubiegłym roku, w okre-
sie największych opadów śniegu będą 
mogły uczestniczyć osoby z zadłuże-
niem czynszowym.

„Chemik”
Sprawdzanie i uzupełnianie zła-

du oraz próby szczelności instalacji 
centralnego ogrzewania wykonano 
również na osiedlu „Chemik”. ADM 
przeprowadziła kontrolę urządzeń apa-
ratury regulacyjnej oraz sprawdziła 
zabezpieczenie pomieszczeń, w któ-
rych one się znajdują. Ponadto, na 
klatkach schodowych we wszystkich 
budynkach naprawiono zepsute zawo-
ry termostatyczne i odpowietrzniki 
automatyczne. Na bieżąco nakładano 
nową izolację na te odcinki rur, gdzie 
pojawiły się ubytki. Niezależnie od tych 
robót katowicki PEC wymieniał zużytą 
wieloletnim użytkowaniem i mocno już 
awaryjną sieć centralnego ogrzewania 
w rejonie budynków położonych przy 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 27 – 45.

„Młodych”
Znaczny zakres robót remontowych 

sieci centralnego ogrzewania wyko-
nała w tym roku administracja osie-
dla „Młodych”. Przy ul. Waleriana Wró-

blewskiego 6-8, Bohaterów Wester-
platte 4, Alei Młodych 1, 7, 9, 15 wsta-
wiono zawory kulowe w węzłach i roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania. 
Nowe drzwi do rozdzielaczy c.o. zamon-
towano przy Placu Skrzeka i Wój-
cika 6a, 7a i ul. Niepodległości 24, 
a przy Alei Młodych 1-15 i Bohaterów 
Westerplatte 4-12 wymieniono zam-
ki w tych pomieszczeniach. W ramach 
innych prac przy ul. W. Wróblewskie-
go 4 i 8 oraz Al. Młodych 6, 8, 15 zało-
żono manometry w węzłach c.o. w celu 
ustawienia prawidłowych różnic ciśnie-
nia w instalacji. Poza tym zamontowano 
automatyczne zawory odpowietrzające 
przy ul. Boh. Westerplatte 6, Al. Mło-
dych 4, 5 ,7 i 14 oraz ZHP 9, 10, 11.

im. J. Tuwima
Dokładne prace konserwacyjne insta-

lacji centralnego ogrzewania wykona-
no już prawie w całości na osiedlu 
„Tuwima”, wymieniając przy tej oka-
zji zużyte elementy aparatury regula-
cyjnej i urządzeń grzewczych. Szcze-
gólnie zwrócono uwagę na wymia-
nę odpowietrzników znajdujących się 
na ostatnich kondygnacjach w budyn-
kach mieszkalnych. Warto dodać, 
że w ostatnich tygodniach katowicki 
PEC prowadził na tym osiedlu szereg 
prac remontowych polegających m.in. 
na montażu nowych liczników ciepła 
w rozdzielaczach i węzłach cieplnych.

„Centrum”
Z kolei na osiedlu „Centrum” przy-

gotowanie do sezonu grzewcze-
go objęło remont sieci w kilkuna-
stu budynkach. W blokach przy ul. 
Powstańców 46, 54 A, B, i C zostały 
wymienione zawory spustowe i dopro-
wadzono do kratek ściekowych rury 
spustowe. Podobne prace miały miej-
sce przy ul. Karola Świerczewskiego 
48 A, B i 50 A, B. W budynkach przy 
ul. Kruczej oraz Spokojnej 3 dokona-
no wymiany zaworów w rozdzielaczach. 
ADM naprawiła również uszkodzoną 
izolację i wymieniła podejścia pod zawo-
ry w rozdzielaczach w blokach przy ul. 
Komuny Paryskiej 1, 3 i 5. Ponad-
to, na całym osiedlu przeprowadzono 
próby szczelności sieci, skontrolowano 
stan urządzeń pomiarowych i aparatury 
regulacyjnej, uzupełniono zład w insta-
lacji centralnego ogrzewania.  mig

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

W k r ó t c e  b ę d ą  g o r ą c e
Chociaż do nowego sezonu grzewczego pozostało jeszcze kilka tygodni, to służby techniczne Spółdzielni pra-

cują na pełnych obrotach, by zdążyć ze wszystkimi niezbędnymi remontami sieci centralnego ogrzewania. 
Nadchodzące dni to ostatni dzwonek, by dokładnie sprawdzić działanie poszczególnych węzłów cieplnych, napeł-
nić wodą instalacje centralnego ogrzewania w budynkach i przeprowadzić kontrolę ich szczelności.

By wszystko było szczelne  
– ul. Kolejowa 2
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Nadajniki na dachu
- Czy inspektor budowlany oddając 

25 lat temu do użytku budynek przy 
ulicy Waleriana Wróblewskiego 6, 
przewidywał, że obecnie będą na jego 
dachu montowane ogromne  nadaj-
niki, które z pewnością poważnie go 
obciążają? – pyta zamieszkały w tym 
domu p. Piotr Mastalerz.

Spółdzielcę oraz innych lokatorów 
bardzo niepokoi fakt, że systema-
tycznie przybywa nadajników na tym 
dachu i nikt nie konsultuje tych decyzji 
z mieszkańcami budynku. Ma też wąt-
pliwości, czy nagromadzenie tylu urzą-
dzeń nie jest szkodliwe dla lokatorów? 
W związku z tym Czytelnik domaga 
się jasnego stanowiska Zarządu Spół-
dzielni w tej sprawie i nie chciałby, 
żeby w przyszłości doszło z powo-
du jakichś zaniedbań do katastrofy 
budowlanej. Ponadto, lokator podobny 
problem zgłasza w imieniu kolejnych 
mieszkańców na następnym budynku 
przy ul. Waleriana Wróblewskiego 8. 
Prosi też o podanie terminu przeglądu 
technicznego tych bloków.

ZARZĄD SSM: Uzyskując pozwo-
lenie budowlane na montaż stacji 
przekaźnikowej na dachu budyn-
ku, inwestor opracował dokumenta-
cję techniczną uwzględniającą m.in. 
obliczenia konstrukcyjne wytrzy-
małości płyty dachowej, które wy-
kluczają możliwość powstania kata-
strofy budowlanej. Ponadto, przed 
jej montażem uzyskano niezbęd-
ne zezwolenia stwierdzające speł-
nienie wszelkich wymogów określo-
nych w przepisach prawa budowla-
nego i wymaganiach ochrony śro-
dowiska. Przegląd techniczny tego 
budynku ADM os. „Młodych” pla-
nuje wykonać w II połowie września 
br. Prosimy więc o kontakt z admi-
nistracją w celu uzyskania informa-
cji o dokładnym terminie jego prze-
prowadzenia. Niezależnie informuje-
my, iż jeszcze w bieżącym roku ad-
ministracja planuje w budynku przy 
ul. Waleriana Wróblewskiego 6 wy-
konać modernizację oświetlenia na 
klatce schodowej oraz przeprowa-
dzi prace malarskie.

Zaniedbany ogródek
- Wiele w gazecie pisze się na temat 

ogródków przydomowych, chciałbym 

więc zwrócić uwagę na teren przy uli-
cy Grunwaldzkiej 3. Pomimo że wio-
sną zasadzono tam kwiaty, to ogródek 
zarasta chwastami. Ponadto, rosnące 

tam drzewa zasłaniają dostęp światła 
do mieszkań, więc zgłaszam wniosek 
o ich wycięcie i zasianie trawy – propo-
nuje mieszkaniec osiedla „Węzłowiec”

A. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Niewątpliwie wie-

le zakładanych i pielęgnowanych 
przez lokatorów ogródków przydo-
mowych wpływa na poprawę este-
tyki terenów wokół budynków. Nie-
mniej jednak w niektórych przypad-
kach mamy do czynienia ze słomia-
nym zapałem mieszkańców, któ-
rzy zakładając ogródki, zapomi-
nają o konieczności ich pielęgna-
cji. W opisanym przypadku ADM 
„Węzłowiec” nawiąże kontakt z je-
go właścicielem i uzgodni z nim dal-
sze działania zmierzające do popra-
wy wyglądu otoczenia. W sprawie 
ewentualnego wycięcia lub prze-
świetlenia drzew zasłaniających do-
stęp światła do mieszkań prosimy 
o kontakt z osiedlową administracją.

Co z remontem 
balkonów?

W ostatnim numerze pisaliśmy o pla-
nowanym remoncie balkonów przy uli-
cy Waleriana Wróblewskiego 55a. 
– Po tej informacji zgłosił się pracow-
nik ADM „Chemik”, który dokładnie 
sprawdził stan balkonu i na tym cała 
sprawa się zakończyła. Kiedy moż-
na liczyć na ich remont? – pyta Jerzy 
Nowak z os. „Chemik”. Jego zdaniem, 
obecnie jest najlepszy okres na wyko-
nanie wspomnianych prac, gdyż póź-
niej nastąpi zmiana aury z większą ilo-
ścią opadów deszczów, a nawet przy-
mrozkami.

ZARZĄD SSM: ADM „Chemik” za-
mierza w najbliższym czasie prze-
prowadzić doraźny remont opisa-
nego balkonu. Napotyka jednak na 
trudności, gdyż lokator mieszkający 
powyżej nie wyraża zgody na wyko-
nanie tych prac. W przypadku nie-
uzyskania takiej zgody administra-

cja będzie zmuszona wystąpić do 
Powiatowego Inspektora Budowla-
nego o wydanie nakazu udostępnie-
nia tego balkonu, aby przeprowa-
dzić niezbędne roboty remontowe. 
Jednak w tej sytuacji termin wyko-
nania naprawy może ulec wydłuże-
niu. Ponadto, informujemy, że kapi-
talny remont balkonów w budynku 
przy ul. Wróblewskiego 55a nastą-
pi w 2009 roku przy okazji wykona-
nia prac dociepleniowych zgodnie 
z opracowanym harmonogramem 
na lata 2005-2010. 

Topola i kanalizacja
Z kolei lokator z ulicy Szarych Sze-

regów 1 prosi o wycięcie topoli, której 
pylenie bardzo utrudnia życie miesz-
kańcom. Ponadto, zwraca uwagę na 
nieprawidłowe funkcjonowanie kana-
lizacji, gdyż podczas ulewnych desz-
czów dochodzi do zalewania parteru 
budynku i unoszenia się nieprzyjem-
nego zapachu.

J. M. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: ADM „Mło-

dych” nie stwierdza niewłaściwe-
go działania instalacji deszczowej. 
W ostatnim czasie wystąpiła tam 
jedynie awaria rury odprowadzają-
cej wodę deszczową z dachu i po 
jej częściowej wymianie całość po-
nownie działa prawidłowo. Wkrót-
ce nastąpi przegląd rosnących wo-
kół budynku drzew w celu podję-
cia ewentualnej decyzji dotyczącej 
skierowania wniosku o wycięcie 
pylącej topoli.

Gołębi problem
Mieszkanka budynku przy ulicy 

Zgrzebnioka 39 prosi o interwencję 
w sprawie dokarmiania gołębi przez 
jedną z lokatorek tego bloku. W efek-
cie tych działań na parapetach, ele-
wacji jest pełno śladów po gołębich 
odchodach i jest po prostu brudno. 
Proponuje nawet, aby zrobić zdjęcie 
do „MS”, by w ten spróbować oddzia-
ływać na dokarmiającą te ptaki miesz-
kankę.

I. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
OD REDAKCJI: Na łamach „MS” 

wielokrotnie apelowaliśmy do osób 
dokarmiających gołębie, aby wykony-
wały tę czynność jak najdalej od budyn-

ciąg dalszy na str. 10
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ków mieszkalnych. Mamy nadzieję, że 
kolejny apel spowoduje, iż wspomnia-
na mieszkanka dostosuje się do ogól-
nie obowiązujących zasad. mig

Podrzucają nam śmieci!!!
Witam!

Chciałbym poruszyć sprawę śmieci, 
a dokładnie wyrzucania ich przez oso-
by niemieszkające na naszym osiedlu, 
tylko w Przełajce. Podjeżdżają samo-
chodami o różnych porach i pozbywają 
się znacznych ilości śmieci i wszelakich 
odpadów, za które płacą mieszkańcy 
osiedla i ponoszą z tego tytułu coraz 
większe opłaty za wywóz śmieci.

Z poważaniem – johan 27
(dane do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Prawdopodobnie 
osoby wyrzucające śmieci to miesz-
kańcy osiedla powracający ze swo-
ich działek rekreacyjnych lub nie-
dzielnych pikników, chociaż możliwe 
jest, iż sporadycznie jakiś przejezd-
ny coś tam wyrzuci. Oczywiście ta-
kie zachowania są naganne, bo po-
siadacze działek rekreacyjnych po-
winni mieć podpisaną umowę na wy-
wóz nieczystości stałych z zakładem 
oczyszczania obsługującym rejon, 
w którym mają swoje dacze. Chcemy 
jednak uspokoić Czytelnika co do 
wysokości wnoszonych opłat, gdyż 
z tego tytułu nie ponosimy dodatko-
wych kosztów. Spółdzielnia regulu-
je opłaty za wywóz śmieci według ry-
czałtu wynoszącego 1,3 m3/osobę na 
rok, niezależnie od ilości odpadów.

Gdzie na spacer?
W imieniu wszystkich właścicieli 

psów serdecznie dziękuję za umiesz-
czenie znaków zakazujących spa-
cerów w miejscach, gdzie i tak spa-
cerowiczami byli głównie właściciele 
psów, a tym samym utrudnianie życia 
wszystkim mieszkańcom, dolewając 
przysłowiową oliwę do ognia. Mam 
na myśli teren między blokami przy 
ul. Korfantego. Było to jedno z nie-
licznych miejsc na osiedlu, gdzie nie 
bawią się dzieci, nie ma ławek (zresz-
tą prawie nigdzie na osiedlu ich nie 
ma) i psy mogą spokojnie pobiegać, 
NIE ZAGRAŻAJĄC NIKOMU. Jestem 
członkiem związku kynologicznego 
i zdaję sobie sprawę, jakim niebez-
pieczeństwem dla ludzi może być źle 
wychowany/ułożony pies. Jednak po 
moich kilkuletnich obserwacjach wła-
ścicieli i ich pupili na siemianowickim 
osiedlu „Tuwima”, nie stwierdzam, by 

trzymane tam psy stanowiły zagroże-
nie dla innych ludzi. Znam prawie każ-
dego właściciela psów tam mieszka-
jących i każdy zdaje sobie sprawę, że 
jest odpowiedzialny za to, co robi jego 
pies. Jest wiele psów po profesjonal-
nej tresurze. Dodam, że w każdym 

kraju, w którym obowiązują zakazy 
i nakazy i ograniczenia dot. trzymania 
zwierząt domowych, władze miasta 
wyznaczają tereny specjalne, prze-
znaczone tylko na spacery z psami. 
Gdzie w takim razie można wychodzić 
na spacer z czworonogiem na osie-
dlu „Tuwima”? Na główną łąkę między 
blokami nie, bo jest zakaz (choć i tak 
człowiek ryzykował, idąc pod balkona-
mi, bo swołocz tam mieszkająca od lat 
nie umie się przyzwyczaić, że mieszka 
w mieście i przestrzeń poza balkonem 
traktuje jak kosz do śmieci, a jak na 
ironię teraz, po wprowadzeniu zakazu, 
mieszkańcy tego bloku potrafią koczo-
wać w godzinach nocnych na balko-
nach, żeby w chamski sposób „chro-
nić porządku na trawniku”!!!), po chod-
nikach też nie można (choć to jest dla 
mnie zrozumiałe), w lasku przy TV po 
alejkach też nie można. Jako samot-
nie spacerująca kobieta nie wejdę 
na polany, bo już raz zostałam tam 
napadnięta i URATOWAŁ MNIE MÓJ 
PIES RASY... (jakoś Straży Miejskiej 
tam wtedy nie było, choć miał to być 
również czas wzmożonej kontroli)!!!

Tak więc, gdzie mogę LEGALNIE 
spacerować ze swoim psem i gdzie jest 
miejsce przeznaczone do wybiegu dla 
psów, bo jak powszechnie wiadomo, 
pies nie może być trzymany non stop na 
uwięzi i na dodatek w kagańcu.

Prosiłabym również, aby redakcja 
zasugerowała władzom patrolującym 
nasze osiedla, by nauczyły się odróż-
niania podstawowych ras i grup psów 
i by poznały listę psów groźnych (jest 
ich 11 ras). Dla większości z nich każ-
dy pies ze spłaszczoną mordą (nieza-
leżnie od tego, czy to pekińczyk, czy 
bokser) jest psem niebezpiecznym. 
A swoją drogą ciekawe, dlaczego nie 
potrafią zwrócić uwagi właścicielowi 
pittbulla, że biega bez smyczy, tylko 
czepiają się właścicieli pudli, jamników 
i innych osób, z którymi będzie łatwiej.

Jeśli chodzi o sprzątanie psich 
odchodów, to proszę zdać sobie spra-
wę, że nie zawsze można je posprzą-

tać. Pies, jak człowiek, ma także dys-
funkcje układu pokarmowego i pozbie-
ranie biegunki do małego woreczka 
będzie graniczyło w cudem, a z epide-
miologicznego punktu widzenia też nie 
jest prawidłowe. Czy woreczki są na 
tyle dobrej jakości, że nie rozerwą się 
podczas korzystania z nich?

Dodam, że kosze na śmieci to tak-
że miejsce, gdzie w nocy ludzie bied-
ni szukają jedzenia!!! Oni nie widzą 
uśmiechniętej minki na koszu, a już 
z pewnością nie skojarzą tego, że jest 
to kosz na psie odchody. Czy pomy-
śleliście też o tym?

Pozdrawiam i czekam na odpowie-
dzi na postawione pytania.

Mieszkanka os. „Tuwima”
(dane do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za na-
desłane uwagi dotyczące ozna-
kowania terenu osiedla tabliczka-
mi zakazującymi wyprowadzenia 
psów oraz umieszczenia koszy na 
psie odchody. Jednak nie zgadza-
my się w pełni z wygłoszonymi po-
glądami. Nie podlega chyba dys-
kusji fakt, że tereny zielone bezpo-
średnio pod balkonami (pomijając 
względy sanitarne) nie były najlep-
szym miejscem do wyprowadza-
nia psów załatwiających tam swo-
je potrzeby. Balkony bowiem służą 
często osobom starszym, schoro-
wanym i są dla nich jedyną możli-
wością na skorzystanie ze świeże-
go powietrza i popatrzenie na oto-
czenie nie tylko przez szybę. Stąd 
też umieszczenie tam tabliczek jest 
ze wszech miar uzasadnione. Lo-
kując tabliczki w tych punktach, po-
myślano jednak, by zapewnić miejsca 
na spacery z pieskami i właśnie tam 
umieszczono kosze na odchody oraz 
tabliczki przypominające o sprzątaniu 
po psie. Być może lokalizacje te nie 
spełniają oczekiwań właścicieli czwo-
ronogów, jednakże zwartość zabudo-
wy na osiedlach SSM – tereny mu-
szą być zachowane i na inne cele – 
nie pozwala na zwiększenie zarówno 
ich ilości, jak i powierzchni. Nie moż-
na też wyznaczyć na terenach osiedli 
wybiegów dla psów, szczególnie dla 
ras, które muszą się codziennie ileś 
kilometrów wybiegać, ze względu np. 
na zdrowie.

Nie podzielamy także poglądu, że 
nie można posprzątać psich odcho-
dów w przypadku zaburzeń ukła-
du pokarmowego, gdyż każdy wła-
ściciel może zaopatrzyć się w odpo-

ciąg dalszy ze str. 8

ciąg dalszy na str. 12
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wiedni sprzęt np. łopatki, wiaderka 
i piasek. Co do jakości woreczków, 
to nie spotkaliśmy się z krytyczny-
mi uwagami, a ponadto uważamy, 
że do tego celu mogą służyć małe 
reklamówki, jakie codziennie otrzy-
mujemy w sklepach.

Stanowczo i kategorycznie prote-
stujemy przeciwko uogólnianiu opi-
sanych przez Panią zachowań nie-
których i ubliżaniu z tego tytułu 
wszystkim mieszkańcom (są wśród 
nich osoby bardzo poważane i sza-
nowane) w tym swoim sąsiadom. 
Uważamy, że te jednostkowe, zde-
cydowanie naganne i godne krytyki 
i ukarania zachowania, nie upoważ-
niają do używania epitetów pod ad-
resem pozostałych.

Ile nas kosztują 
psie odchody?

Przed dwoma dniami doszła za 
pośrednictwem dziennika telewizyjne-
go informacja, że zlikwidowano poda-
tek od psów, gdyż prawie nikt go nie 
płacił. Ostatnio zakłada się specjalne 
pojemniki na psie odchody. Za darmo 
rozdaje się woreczki. Każdy pies musi 
się „wyrobić” raz dziennie, więc ile 
kosztuje 360 woreczków rocznie dla 
jednego psa? Czy Spółdzielnia w ogó-
le wie, ile jest psów na osiedlach? 
Rozumiem (ktoś powie), że jeśli nie 
ma się dzieci, to plac zabaw trzeba 
dla innych zrobić, tak samo jest z psa-
mi. Jednak psy to nie nasi milusiń-
scy, a zatem powinien być odprowa-
dzany podatek za psy, który by trafiał 
w połowie do Urzędu Miasta a w poło-
wie do Spółdzielni, gdzie dany piesek 
mieszka. Poza tym radykalnie powin-
no się zabrać za psy. Każdy pies powi-
nien być w Spółdzielni zgłoszony, jeśli 
nie, to trzeba odpowiednie, kary pie-
niężne tak jak za nieposprzątanie! 
A sam podatek do Spółdzielni powi-
nien zwrócić koszty kubłów na psie 
odchody, za ich oczyszczanie i za 
woreczki. Już bardzo dużo się o psach 
pisze, więc nie można już właścicie-
li prosić, po prostu trzeba żądać czy-
stości. Mając kanarka, każdy w domu 
po nim sprząta. Pies wychodzi na uli-
ce naszych miast, więc powinien to 
zrobić bezwzględnie jego właściciel. 
Patrole Straży Miejskiej powinny się 
temu przyjrzeć i za nieposprzątanie 
kleić mandaty. Poza tym powinno się 
wynająć hycli, by wszystkie pieski bez 
smyczy trafiły do schroniska. Niech mi 
tylko nikt nie pisze, „kto kocha psy, ten 

kocha ludzi”, sam znam ludzi, którzy 
kochają psy, a nie kochają ludzi.

Ulubieniec psów
Grzegorz – moje dane proszę tylko 

dla redakcji

ZARZĄD SSM: Dotychczas poda-
tek od posiadania psa był sygno-
wany przez Ministerstwo Finansów, 
a wpływy z jego poboru szły do kas 
gmin. Te zaś narzekały na kłopo-
ty z jego ściąganiem. Propozycja li-
kwidacji podatku może budzić wąt-
pliwości, jednak z tego co nam wia-
domo, podatek od psa gminy będą 
mogły zastąpić opłatą za jego po-
siadanie i to gminom pozostawiona 
zostanie wolna ręka, czy wprowa-
dzić opłaty, czy nie. Jak nasza Rada 
Miasta odniesie się do tego zagad-
nienia, pokaże czas, bo sprawa jest 
zupełnie nowa.

Zarząd SSM nie ma żadnego wpły-
wu na wysokość zarówno dotych-
czasowych podatków, jak i być może 
wprowadzonych późniejszych opłat, 
a także na ich ściągalność oraz prze-
znaczenie. Nie mamy również usta-
wowych możliwości, by we własnym 
zakresie ustalać takie opłaty, które 
wtedy musiałyby wpływać na konto 
SSM z przeznaczeniem np. na wydat-
ki związane ze sprzątaniem po tych 
czworonogach.

Nie jest prawdą, że woreczki na 
psie odchody są obecnie wydawane 
bezpłatnie. Taka sytuacja miała miej-
sce jednorazowo, gdy rozpoczyna-
liśmy działania na rzecz sprzątania 
psich nieczystości i zachęcaliśmy do 
korzystania z nich. Aktualnie woreczki 
są jeszcze do nabycia w osiedlowych 
administracjach, a koszt jednostkowy 
wynosi zaledwie 11 groszy.

Podzielamy Pana pogląd, że każ-
dego psa powinno się rejestrować, 
a fakt ten winien być uwidoczniony 
na obroży czy w jakiejś innej formie 
i stanowić stały element „wyposaże-
nia” psa. Posiadanie takiego ozna-
czenia musiałoby być równoznacz-
ne z informacją o zaszczepieniu psa. 
Pieski nieposiadające znaczków 
winny natomiast być wyłapywane 
i przekazywane do schroniska.

W pełni zgadzamy się z Panem, że 
właściciel psa musi po nim sprzą-
tać, bo także nie widzimy różnicy 
– chodzi o wykonywaną czynność 

– między niebudzącym kontrower-
sji sprzątaniem po kanarku, papu-
dze czy innym zwierzęciu będącym 
w domu... a sprzątaniem po psie.

Młodzi i starsi 
– możemy zdziałać cuda
Drogi Redaktorze przepraszam, że 

dopiero teraz, ale jest sezon urlopo-
wy. Dziękuję bardzo, że moja miniwy-
powiedź ukazała się w naszej gazecie. 
Czytając inne wypowiedzi, widzę i nie-
zmiernie cieszę się, że mam podob-
ne poglądy (mimo młodego wieku) jak 
inni czytelnicy. Dzisiaj posyłam obie-
cane zdjęcia Audi TT. Mam ogrom-
ną prośbę, aby Redaktor odpisał mi, 
w jakich terminach są jakieś zebrania. 
Może miasto węgla i stali zamarło, ale 
uważam, że młodzi ludzie mogą temu 
miastu pomóc, jak i również ono im. 
Jest ciężko, ale może razem młodzi 
i starsi możemy zdziałać cuda?? Może 
nie przemysł a turystyka i jakaś histo-
ria. Mamy piękny kompleks sportowy, 
basen i pole golfowe. Moglibyśmy stać 
się jakąś bazą wypadową do zwiedza-
nia okolic. Może jakieś pomysły, oczy-
wiście wszystko wiąże się z kasą, ale 
mamy dużo szybów, może coś a’la Wie-
liczka, ale z węglem??? Dajmy temu 
miastu odżyć, bo wygląda na to, że dla 
młodych ludzi ono zamarło i prócz miej-
sca urodzenia nie znaczy nic więcej!!!! 
Więc może wspólnie, nie tylko jako 
Spółdzielnia, zrobimy coś dla tego Mia-
sta. Myślę, że zdjęcia są w dobrej jako-
ści. Serdeczne pozdrowienia!!!

ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 
przyjmujemy wypowiedź świadczącą, 
że młodzi mieszkańcy również śledzą 
publikacje w „Mojej Spółdzielni”, że 
zabierają na jej łamach głos, w tym 
poruszają nie tylko spółdzielcze spra-
wy, lecz odnoszą się również do na-
szej rzeczywistości. To cieszy i sądzi-
my, że przy odrobinie wysiłku oraz 
włączeniu się młodych ludzi w dzia-
łalność funkcjonujących w mieście 
różnorakich lokalnych stowarzyszeń, 
ugrupowań ich działalność zaowocu-
je opisanymi oczekiwaniami. Jeste-
śmy w przededniu wyborów do władz 
miasta, więc szczególnie teraz pro-
ponujemy śledzenie plakatów, afiszy, 
roznoszonych ulotek, by włączyć się 
w pracę któregoś z ugrupowań.

Od redakcji: Niestety, na łamach 
„MS” nie jesteśmy w stanie podawać 
informacji o lokalnych ugrupowaniach, 
gdyż ich ilość jest znaczna, a spotkania 
zwoływane są często w terminach, któ-

ciąg dalszy na str. 18
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Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z 29. 08. 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez ad Silesia ul. Kapicy 10 Siemianowice Śl.  
moich danych osobowych do celów związanych z działalnością ww. firmy w tym dla promocji i marketingu. Podanie danych jest dobrowolne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ad
-S

IL
E

S
IA

/9
-0

6

Diagnostyka komputerowa układów elektronicznych pojazdu od 60 zł
Przegląd klimatyzacji z napełnieniem od 149 zł

Geometria kół z regulacją od 70 zł

  SILESIA to uto oskonałe dla Ciebie

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

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


W naszym serwisie Twoje pieniądze mają większą wartość

U nas ceny możesz negocjować!

- wycięto kable oświetleniowe – Plac 
J. Skrzeka i P. Wójcika.

„TUWIMA”
- pomalowano elewacje:
- budynków – ul. J. Kapicy 5, 

W. Korfantego 2 A, 10 A oraz hydro-
forni i garaży;

- włamano się do pomieszczenia 
dozorcy – ul. W. Korfantego 15 B;

- skradziono kosz na śmieci – 
ul. Okrężna 1;

- zniszczono kilka urządzeń zabawo-
wych na placu zabaw przy ul. H. Wróbla;

- skradziono 20 tabliczek z psami 
w nazwie.

„WĘZŁOWIEC”
- dewastacja skrzynek elektrycznych 

i zniszczenie pokrywy skrzynki na pia-
sek – ul. Wł. Jagiełły 15;

- dewastacja zamka w piwnicy 
– ul. Wł. Jagiełły 3 C, D;

- uszkodzenie drzwi wejściowych 
– ul. Grunwaldzka 4 A.

Uwaga złodzieje
i skupujący złom

Kradzieże pokryw kanalizacyj-
nych, skrzynek hydrantowych czy 
elementów hydrantów znane są 
i na naszych osiedlach. Te „znisz-
czenia” pociągają za sobą znacz-
ne straty materialne obarczające 
RPWiK Katowice, a właściwie nas, 
bo to my płacimy za wodę. Firma ta 
rocznie traci z tego powodu ok. 120 
tys. zł. Pieniądze to jednak nie wszyst-
ko, gdyż te kradzieże narażają życie 

i zdrowie mieszkańców. By przeciw-
działać procederowi, RPWiK zasto-
suje znakowanie pokryw systemem 
DNA, tj. naniesieniem metodą natry-
skową na powierzchnię przedmiotów 
– patrz zdjęcie str. 2 – poliestro-
wych przyklejających się momental-
nie do podłoża mikrokropek z zawar-
tą w nich nazwą firmy. Mikrokropki 
pokryją całą powierzchnię, a odczytać 
je będzie można pod lampą ultrafiole-
tową. Od teraz każdy skupujący złom 
winien sprawdzać przynoszone żela-
stwo na obecność kodu DNA. Jeże-
li tego nie zrobi, a wyrywkowe kontro-
le policji znajdą takie przedmioty na 
terenie punktu skupu, to postawiony 
zostanie zarzut o nieumyślne paser-
stwo. W Siemianowicach już przystą-
piono do znakowania najbardziej cho-
dliwych pokryw. pes

W y s y p  
d e w a s t a c j i

ciąg dalszy ze str. 2
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Roboty te rozpoczęły się 
od wykonania badań, pomia-
rów i analizy przepustowości 
powietrza w kanałach komi-
nów. Później zostały one 

wyczyszczone, a następnie 
przy pomocy specjalistycz-
nych kamer, „widzących” 
w ciemności (zdjęcia w tek-
ście), każdy zbiorczy prze-
wód kominowy
sprawdzono od środka

 pod kątem zlokalizowa-
nia ewentualnych nieszczel-
ności i innych nieprawidło-
wości. Te ostatnie mogły 
powstać jeszcze w trak-
cie budowy domów, ale 
jak pokazało życie, przede 
wszystkim są efektem bez-
myślności i błędów lokato-
rów popełnianych w trakcie 
wykonywania prac remonto-
wych w kuchniach i łazien-
kach. Kontrolujący szczegól-
nie baczną uwagę zwracali 
na miejsca, o których wcze-
śniej, np. podczas corocz-
nych przeglądów, mieszkań-
cy mówili i zgłaszali skar-
gi na funkcjonowanie wen-
tylacji. Zastosowanie nowo-
czesnych technik pozwoli-
ło ustalić, że w niektórych 
przypadkach doszło do 
naruszenia konstrukcji ścian 
kominowych w wyniku pro-
wadzonych przez miesz-
kańców prac remontowych 
i zatkania ich gruzem,

pianką montażową,
betonem. Niekiedy z tych 

otworów wyciągano nawet 

narzędzia np. młotek. - Aby 
usunąć gruz i beton musieli-
śmy często rozkuwać ściany 
kominowe w mieszkaniach, 
gdzie wentylacja działa pra-

widłowo, a zakłócenia jej pra-
cy dotyczyły niższych kondy-
gnacji. W tym miejscu chciał-
bym serdecznie podzięko-
wać tym wszystkim miesz-
kańcom za ich wyrozumia-
łość w podejściu do prowa-
dzonych przez nas prac – 
mówi członek Stowarzysze-
nia Polska Wentylacja Hen-
ryk Gral, właściciel Zakładu 
Kontroli Pomiarów, Remon-
tu, Eksploatacji Instalacji 
i Urządzeń Energetycznych, 
który wykonuje te prace.

Dokładna kontrola sta-
nu technicznego kana-
łów kominowych to jedy-
nie część prac związanych 
z poprawą siły ciągu powie-
trza. Na boczne wyloty 
wentylacyjnych przewodów 
kominowych

montowane są siatki,
które nie pozwalają pta-

kom na zakładanie w tych 
miejscach gniazd oraz ekra-
ny zabezpieczające przed 

zakłócaniem ciągu, desz-
czem, śniegiem i wiatrem. 
Ponadto, wykonano dodat-
kowo górne wyloty i nad każ-
dym kanałem kominowym 
zakłada się nasadę wykona-
ną z antystatycznego i odpor-
nego na promieniowanie sło-
neczne kompozytu poliestro-
wo-szklanego wzmacniają-
cego ciąg powietrza. Nato-
miast na wyloty kominów 
spalinowych montowane są 
dodatkowo izolowane ter-
micznie nasady typu „H”.

Żeby ograniczyć nadmier-
ne schładzanie betonowych 
przewodów kominowych, 
w przestrzeni międzystropo-
wej poddasza będzie jesz-
cze wykonana izolacja ter-
miczna, która ma ograniczyć 
skraplanie się pary wodnej 

na wewnętrznych i zewnętrz-
nych ściankach kanałów 
kominowych. Zjawisko to jest 
bowiem przyczyną powsta-
wania „korozji kominów” oraz 

tworzenia się tzw. zimnych 
korków powietrznych, utrud-
niających odpływ zużytego 
powietrza i spalin do atmos-
fery, co przy braku dosta-
tecznego napływu powie-
trza – szczelne okna – może 
stać się dodatkową przy-
czyną umożliwiającą rozwój 
grzybów i pleśni w mieszka-
niach.

Gdy roboty te będą już wyko-
nane, pod koniec września 
przeprowadzone zostaną

pomiary 
przepustowości

powietrza do kanałów 
komina. Jak wykazała ana-
liza na innych budynkach, 
gdzie wcześniej prowadzo-
no remonty kominów na 
osiedlu „Młodych”, można 
w ten sposób doprowadzić 
do wzmocnienia siły ciągu 
powietrza w przewodach 
komina o około 30 procent.

- Wszystkie te prace pro-
wadzą do wzmocnienia cią-
gu powietrza w kominach. 
Nie zwalnia to jednak lokato-
rów z obowiązku prawidłowej 
wentylacji mieszkań. Po pro-
stu nie da się oszukać praw 
fizyki. Nie będzie prawidło-
wego odpływu powietrza bez 
odpowiedniego jego napływu 
do mieszkania – podkreśla 
Henryk Gral.          migs 

K o m i n y  p o d  l u p ą
Zbliża się jesień i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym i nieco dalszym czasie lokatorzy mieszkań posia-

dających wentylację naturalną, zwaną także grawitacyjną, na osiedlu „Młodych” nie będą musieli się obawiać 
zakłóceń jej pracy w swoich mieszkaniach. Od maja br. trwają prace przy remoncie zbiorczych kanałów komi-
nowych wentylacyjnych i spalinowych wraz z ich wylotami ponad dachem w budynkach przy Alei Młodych 1-15 
i ul. Bohaterów Westerplatte 4-12. Wcześniej podobne roboty wykonano już w domach przy ul. Jana N. Stęślickie-
go 1-6 i Szarych Szeregów 1-4.

Na dachu przewody zwieńczą: z lewej stara i nowa nasa-
da typu „H” na kanałach spalinowych, w środku nowa 
nasada wzmacniająca siłę ciągu wentylacji wywiewnej.

Jednemu do kanału uciekła cegła, innemu za mocno się nacisnęło na zawór pojemnika z pianką montażową. Wszyscy 
przyłączeni do tych kanałów wentylacyjnych w mniejszym lub większym stopniu odczuli problemy z wentylacją.
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- Chciałbym wszystkim Wam podzię-
kować za bardzo dobre zachowanie 
na półkoloniach. Życzę Wam dobrych 
wyników w nauce w nadchodzącym 
roku szkolnym i zapraszam na zimowe 
półkolonie, podczas których będziecie 
mogli pochwalić się osiągniętymi suk-
cesami w szkole – powiedział szef 
DK „Chemik” Zbigniew Krupski na 
zakończenie tej akcji. Zbigniew Krup-
ski jest wyraźnie zadowolony ze zor-
ganizowanych półkolonii. Na bieżą-
co przyjmowano nowe dzieci chęt-
ne do udziału w tej formie letniego 
wypoczynku. Co ważne, uczestniczyły 
w nim również dzieciaki niepochodzą-
ce ze spółdzielczych osiedli mieszka-
niowych. Niektóre z nich rodzice przy-
wozili z Katowic i Czeladzi. Znako-
micie też spisały się panie wycho-
wawczynie łatwo nawiązujące kontakt 
z dziećmi, szczególnie z najmłodszy-
mi przychodzącymi pierwszy raz.

- Półkolonie nie miałyby tak atrakcyj-
nego programu, gdyby nie dofinanso-
wanie z Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie. Jako Stowarzyszenie „Nasz 
Dom” złożyliśmy projekt organizacji 
półkolonii, który został pozytywnie oce-

niony i zaakceptowany przez specjal-
ną komisję. Otrzymane środki finan-
sowe przeznaczyliśmy na wycieczki 
autokarowe – mówi szef „Chemika”.

Jednak program wycieczek różnił 
się od typowych wyjazdów rekreacyj-
nych za miasto. Za każdym razem sta-
rano się dzieciom przekazać w przy-
stępny sposób pewne treści eduka-
cyjne i ekologiczne. Podczas wyjaz-

du do Ustronia dzieci miały nie tylko 
czas na spacer i zabawę, ale również 

zwiedziły Leśny Park Niespodzianek, 
gdzie mogły poznać różne zwierzęta 
żyjące w polskich lasach oraz uczest-
niczyć w pokazach lotów ptaków dra-
pieżnych. Z kolei w Krakowie zwiedza-
nie rozpoczęto od pobytu nad Wisłą, 
wysłuchania legendy o Kraku i space-
ru na Wawel.

Doświadczenie ubiegłych lat mówi, 
że dzieci bardzo lubią aktywną formę 

wypoczynku. Starano się więc czę-
sto wychodzić na spacery do WPKiW 
w Chorzowie, proponując jednak takie 
trasy, które umożliwiają poznanie róż-
nych mniej znanych zakątków par-
ku. W każdą środę koloniści udawa-
li się do Skansenu, gdzie wspólnie 
z dziećmi z innych miast uczestni-
czyli w grach, zabawach, turniejach 
i innych zajęciach służących wzajem-

nemu poznaniu i integracji. 
- W przeprowadzeniu półkolonii pomo-

gło nam wiele podmiotów w mieście, 
dzięki którym dzieci miały bezpłatny 
wstęp na pływalnię przy Zespole Szkół 
Sportowych nr 1 na Bytkowie, basen na 

Pszczelniku, do kompleksu sportowego 
„Michał” czy na korty Siemianowickiego 
Towarzystwa Tenisowego, gdzie wie-
le z nich po raz pierwszy mogło zazna-
jomić się z podstawami tej gry. Nato-
miast w DK „Chemik” wiele konkursów 
i turniejów przeprowadziliśmy z pomo-
cą Zarządu Miejskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej i Zarządu 
Miejskiego Ligi Obrony Kraju – dodaje 
Zbigniew Krupski.

Warto też zauważyć aktywny udział 
dzieci z półkolonii w festynie „Lato na 
Rynku w Bytkowie”. Same przygotowa-
ły część konkursów i zabaw, a później 
zachęcały inne dzieci do uczestnictwa.

Większość kolonistów uczestniczyła 
w zajęciach przez kilka tygodni. Nie-
którzy mieli przerwę i wyjeżdżali wte-
dy z rodzicami na wczasy czy obozy, 
a po powrocie chętnie wracali do gru-
py. A oto, co mówią sami uczestnicy 
półkolonii:

Szymon Michoń, 7 lat, os. „Che-
mik”: - Jest super. Najbardziej lubię 
wycieczki i wyjścia na basen. Pozna-
łem nowych kolegów, a najbardziej 
zaprzyjaźniłem się z Michałem.

Michał Stanko, 7 lat, os. „Młodych”: 
- W półkoloniach uczestniczyłem od 
początku lipca. Potem wyjechałem na 
wakacje, ale chętnie znów wróciłem 
na zajęcia. Bardzo podoba mi się bal 
przebierańców, przebrałem się za Spi-
dermena.

Julia Piętak, 8 lat: - To już drugie 
moje półkolonie. Jest fajnie, szczegól-

nemu poznaniu i integracji. 

N a  p o ż e g n a n i e  b a l  p r z e b i e r a ń c ó w

Ponad 9 tygodni trwały półkolonie zorganizowane przez DK „Chemik”. 
W tym czasie uczestniczyło w nich 111 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

Tegoroczna akcja zakończyła się 30 sierpnia balem przebierańców, na 
który dzieciaki przygotowywały swoje kreacje od wielu dni.

ciąg dalszy na str. 16

Każde wyjście nad wodę to ogromna frajda, a jak połączy się je z wycieczką...

Bal przebierańców zwieńczył półkolonie.
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Roboty rozpoczęto od wycięcia pylą-
cych topól. W ich miejsce nasadzo-
no gatunki szlachetnych drzew liścia-
stych i iglastych. Następnie przystą-
piono do budowy skweru – w jego 
środku powstanie okazały skalniak. 
Wokół niego zostaną ustawione ław-
ki, a całość uzupełni nowe oświetle-
nie z kilku lamp z energooszczędny-
mi oprawami. Projekt przewiduje też 
wykonanie nowych (o szerokości 1,5 
metra) chodników z kostki brukowej.

Wszystkie roboty planuje się zakoń-
czyć do 9 września, tak by mieszkańcy 
osiedla mogli korzystać ze skweru już 
podczas przypadającego na ten dzień 
III Święta Bytkowa. Prowadzonym pra-
com towarzyszy spore zainteresowa-
nie lokatorów z pobliskich budynków, 
którzy na bieżąco śledzą kolejne eta-
py robót i już cieszą się, gdyż otrzyma-
ją kolejne ładne miejsce do przydomo-
wego wypoczynku. W planach jest tak-
że modernizacja przystanku autobu-

sowego, co jednak uzależnione jest 
od posiadanych przez miasto środków 
finansowych.

Nowy skwer przy ul. Wróblewskie-
go 73 korzystnie wpłynie na zmia-
nę wyglądu tej części osiedla i stanie 
się piękną wizytówką miasta, wszak 
położony jest na wlocie do Siemiano-

wic Śląskich, przy jednej z głównych 
przelotowych ulic. Jednak na tym nie 
kończą się plany osiedlowej admini-

stracji. W przyszłym roku przewidywa-
ne jest wykonanie podobnego skwe-
ru wraz z nowymi chodnikami na jego 
kolejnym odcinku znajdującym przy ul. 
W. Wróblewskiego 65. migps

Nowe chodniki poprowadzą w głąb osiedla i w kierunku Rynku Bytkowskiego.

B ę d z i e  g d z i e  o d p o c z ą ć
ciąg dalszy ze str. 1

nie na wycieczkach. Uczestniczyłam 
w konkursie „hula hop”, gdzie zajęłam 
dobre miejsce.

Szymon Kudra, 11 lat, os. „Tuwi-
ma”: - Od kilku lat uczestniczę w pół-
koloniach. Chętnie biorę udział w róż-
nych konkursach, a w rzucie do kosza 
zająłem nawet drugie miejsce. Najbar-
dziej zapamiętam wycieczkę do Sztol-
ni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach.

Kuba Sieradzki, 11 lat, os. „Tuwi-
ma”: - Jestem pierwszy raz na pół-
koloniach, trafiłem tutaj dzięki moje-
mu koledze Szymonowi. Lubię grać 
w tenisa stołowego i chodzić na basen, 
zwłaszcza do Michałkowic, gdzie jest 
fajna zjeżdżalnia.

Iga Kocur, 11 lat, os. „Tuwima”: - To 
moje trzecie półkolonie. Mam tutaj dużo 
koleżanek. Zajęłam 1 miejsce w kilku 
konkursach. Na balu przebierańców 
przebrałam się za piosenkarkę.

Martyna Kurzyca, 8 lat, os. „Che-
mik”: - Podoba mi się tutaj, przycho-
dzę razem z moją koleżanką Edytą. 
Najbardziej miło wspominam wyciecz-
kę do Koszęcina, gdzie zwiedzaliśmy 
pałac, siedzibę Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”.

Za udział w konkursach i turnie-
jach dzieci otrzymywały drobne upo-
minki w postaci: skakanek, masko-
tek, piłek. W ich pamięci pozosta-

ną nie tylko otrzymane prezenty, ale 
wspólne wyjazdy i zabawy. Miała na to 
wpływ dobra atmosfera, którą zapew-
nili wychowawcy, studenci kierunków 
pedagogicznych: Anna Moj, Moni-
ka Maciaszek, Justyna Mierczak 
i Łukasz Czech.

Podczas półkolonii przeprowadzono 
wiele konkursów i turniejów. 

Oto wyniki niektórych z nich:
Zawody pływackie:

Dziewczęta:
I – Martyna Skalska, II – Iga Kocur,

Chłopcy:
I – Szymon Kudra, II – Sławek 
Buchta, III – Mateusz Mucha.

Hula Hop:
I – Iga Kocur, II – Iza Matysik, 
III – Martyna Skalska.

Miniolimpiada
Dziewczęta:

I – Dominika Kowalska, Dorota 
Kaźmierczak, Klaudia Próba,

Chłopcy:
I – Szymon Kudra, II – Mateusz 
Mucha, III – Sławek Buchta, Paweł 
Kukla, Kuba Sieradzki.

Konkurs plastyczny:
Dziewczęta:

I - Iga Kocur, II – Julia Piętak, 
III – Edyta Sperling i Martyna Kurzyca,

Chłopcy:
I – Mateusz Mucha, II – Paweł 
Kukla, III – Sławek Buchta. 

Konkurs „Zielona dolina”:
I – Kinga Nowak, II – Adrian 
Powroźnik, III – Julia Piętak.    

mig

ciąg dalszy ze str. 15

Za udział w konkursach i turnie- Oto wyniki niektórych z nich:

N a  p o ż e g n a n i e  b a l …

Stanie na rękach, 
a może rozgrzewka do breakdance.
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re na łamach miesięcznika ze względu 
na aktualność trudno podawać. Dzięku-
jemy za nadesłane zdjęcia i zachęcamy 
do przysyłania kolejnych nie tylko doty-
czących źle parkujących samochodów.

Potrzebny plac zabaw 
na ul. Wyzwolenia!

Witam!
Ostatnio zauważyłem, że w Siemia-

nowicach jest coraz więcej nowych pla-
ców zabaw. Czy nie można by zrobić 
placu zabaw na ulicy Wyzwolenia, za 
blokami 8a, 8b i 8c? Jest tam bardzo 
dużo miejsca, można by zrobić dosyć 
duże boisko, jak na razie jest tam beton 
i rozbudować/przebudować resztę pla-
cu. Na razie dzieci mają tam, jak wcze-
śniej powiedziałem, ten beton, na któ-
rym grają w piłkę, koniki, piaskowni-
cę, jakiś stary samochodzik i drabinki. 
Jedyne, co nowe, to piaskownica.

Pozdrawiam – Krzysztof...
(dane do wiadomości redakcji.)

Od redakcji: Wniosek Pana przeka-
zujemy do rozpatrzenia Radzie Osie-
dla. Tak przy okazji, chcielibyśmy jed-
nak przypomnieć – pisaliśmy o tym 
kilkanaście razy – że sprawa placu 
zabaw w tym rejonie była onegdaj bar-
dzo kontrowersyjna i znaczna część 
mieszkańców nie wyrażała zgody na 
taką lokalizację.

Malowanie linii
Witam!

Chciałabym nawiązać do listu jed-
nego z Czytelników, który proponuje 
namalowanie linii i zagwarantowanie 
tych miejsc dla mieszkańców dane-
go bloku i jednocześnie spowodowa-
nie, aby samochody parkowane były 
wzdłuż linii. Zdaję sobie sprawę, że 
takie rozwiązanie nie jest możliwe 
z różnych powodów. Nasuwa mi się 
jednak pewna dygresja, a mianowicie: 
Będąc mieszkanką bloku przy ulicy 
Wróblewskiego 8, muszę zauważyć, że 
jest u nas kilku lokatorów, którzy „cie-
szą się”, że w ogóle udało im się zapar-
kować. Przerwy, jakie zostawiają mię-
dzy samochodami może i umożliwią 
zaparkowanie samochodu, ale na pew-
no nie pozwolą z niego wysiąść. Muszę 
jeszcze wrócić do zimy, o której wszy-
scy wiedzą, jaka była. Jestem samot-
ną kobietą i pamiętam pewną sobotę, 
kiedy od rana odśnieżałam swój samo-
chód. Kilku moich sąsiadów gawędzi-
ło ze mną i nie przyszło im do głowy, 
by mi pomóc. Natomiast nie przeszko-
dziło im to zaparkować ich samocho-

dy na moim miejscu. Po południu tego 
samego dnia znowu odśnieżyłam inne 
miejsce i kolejny sąsiad, który ze mną 
gawędził, zaparkował na tym miejscu. 
Bardzo żałowałam wówczas, że nie ma 
miejsc zarezerwowanych dla poszcze-

gólnych samochodów. No cóż „Sza-
nowni Gentelmeni”, kolejna zima przed 
nami. Wracając również do źle zapar-
kowanych samochodów, uważam, że 
powinna zająć się tym Straż Miejska 
i karać takich kierowców mandatami.

Z poważaniem – Barbara
(dane do wiadomości redakcji.)

Przypisywać parkingi 
do budynków

Jestem za podzieleniem parkingów, 
gdzie będzie to możliwe i ponumero-
waniem tych miejsc według numerów 
bloków. Na przykład parking przy bloku 
nr 13, lewą część opisać nr bloku 11, 
a prawą nr 13. Pozwoli to na parkowa-
nie samochodów na jednym miejscu, 
ochroni pojazdy przed uszkodzenia-
mi, poprawi bezpieczeństwo, a przede 
wszystkim nauczy złośliwych i niekultu-
ralnych kierowców dostosowania się do 
regulaminu i obowiązujących zasad.

Pozdrawiam – Marian S.
ZARZĄD SSM: Dziękujemy Pani za 

nadesłanie uwag do opracowywa-
nego regulaminu osiedlowych dróg 
i uliczek. List Pani przyjmujemy ja-
ko kolejny wniosek o namalowa-
nie linii porządkujących sposób par-
kowania. Jednocześnie informuje-
my następnego PT Czytelnika „MS”, 
że przypisanie konkretnym klat-
kom schodowym, budynkom miejsc 
parkingowych nie jest możliwe do 
wprowadzenia, gdyż w wielu przy-
padkach brak jest odpowiedniej ilo-
ści terenów przy danych domach.

„Niesolidny fachowiec”
Piszę ku przestrodze tych, którzy 

postanowili wybrać z ogłoszeń naszej 
gazety „MS” fachowca do wyremonto-
wania mieszkania. W gazecie ogłasza 
się Pan, który fachowo potrafi kafelko-
wać, kłaść gładzie i panele. Podaję nr 
tel... Żałuję, że wywaliłam kupę pienię-
dzy na remont przez niego wykonany. 
Efekt jego pracy wcale nie okazał się 
taki cudowny, jak to wstępnie przedsta-
wiał. W trakcie roboty nie można zwró-
cić Panu uwagi, że nam się coś nie 

podoba, bo się obrażał. Po roku kafel-
ki zaczęły pękać. Fachowiec nie przyj-
muje reklamacji, nie potrafi rozmawiać 
z klientem. Za to umie wyzwać od cha-
mów i głupków, chociaż sam o sobie 
mówi, że jest inteligentny. Ostrzegam! 
przed takimi „fachowcami”, szkoda 
pieniędzy, a przede wszystkim zdro-
wia. Pozdrawiam.

Od redakcji: Niestety, nie możemy 
opublikować podanych nam danych 
nierzetelnego fachowca ogłaszającego 
się w „MS”, ale ubolewamy, że zdarza-
ją się przypadki tak niesolidnych wyko-
nawców. Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść ogłoszeń – chy-
ba, że naruszyłyby zapisy Prawa pra-
sowego – o wykonawstwie jakiejś pra-
cy nie wspominając. Możemy jedynie 
zaproponować udanie się do Miejskie-
go Rzecznika Konsumenta urzędujące-
go przy ul. Michałkowickiej 105.

Karmienie kotów
Pragnę dołożyć tą drogą swoje trzy 

grosze do dyskusji nt. karmienia kotów 
na siemianowickich osiedlach. Ten 
problem bodaj najlepiej zaobserwo-
wać można przy ul. Korfantego 3B. 
Otóż tutaj właśnie co najmniej pół osie-
dla przychodzi i karmi ok. 3-4 kotów. 
Zwracanie uwagi nic nie daje – auto-
chtoni nie są reformowalni, a jakakol-
wiek dyskusja z nimi to jakby rozmowa 
z niewidomym o kolorach. Nie ma żad-
nego sensu. Znamienne jest to, że koty 
karmią zazwyczaj ludzie niemieszkają-
cy w tej klatce. Bo przecież w sumie to 
nie ich sprawa, ale ślicznym czworono-
gom trzeba przynosić na plastikowych 
tackach wszelkie smakołyki. I wodę, 
żeby biedactwa się nie zakrztusiły 
przypadkiem. Paranoja!

Ponieważ zwracanie uwagi nie przy-
nosi żadnego efektu, to apeluję do 
władz Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. I pozwolę sobie przy 
tej okazji mieć nieco odmienne zdanie 
niż redaktor „MS”, który w poprzednim 
numerze stwierdził, że to de facto spra-
wa gminy. Otóż nie. Bo tak jak SSM 
wyszła ze słuszną inicjatywą w spra-
wie psich odchodów, tak mogę wyma-
gać od tego samego zarządcy budyn-
ków mieszkalnych pilnowania porząd-
ku na pozostałych liniach frontu. Kar-
mienie kotów i tym samym śmiecenie 
przy klatce jest jedną z nich.

Dlatego domagam się: ustawienia 
przy tej klatce – i wszędzie tam, gdzie 
istnieje podobny problem – stosownych 
tabliczek informujących, że karmienie 

ciąg dalszy ze str. 12
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kotów jest niewskazane. Co to da? 
A to, że przy następnej okazji zrobię 
zdjęcie takiej osoby karmiącej i następ-
nie zgłoszę się do Straży Miejskiej.

Uważam za stosowne też, by SSM 
zwróciła się właśnie do SM, by przy 
okazji pilnowania sprzątania po psach 
– wszak taki jest zamysł pomysłodaw-
ców owej inicjatywy – zwracała także 
uwagę karmiącym koty.

Następnie: SSM powinna powiado-
mić odpowiednie jednostki magistratu, 
by urzędnicy byli łaskawi skontaktować 
się z jakimś schroniskiem zwierząt (np. 
Chorzów, ul. Opolska) i w ten sposób 
walczyć z tym niepokojącym procede-
rem.

Mówienie, że to nie jest sprawa SSM 
jest śmieszne i przejaw typowej „spy-
chologii”. Koty są na terenie spółdzielni. 
Tacki z jedzeniem też. To o co chodzi?

I na koniec kilka pytań retorycznych. 
Otóż skontaktowałem się w tej spra-
wie z prawnikiem. Interesowała mnie 
następująca kwestia: do kogo będę 
mógł mieć pretensje, kiedy np. ktoś 
z mojej rodziny zachoruje na tokso-
plazmozę lub na mojego psa „prze-
skoczy” kilka pcheł od uroczych kot-
ków. Kto w takich przypadkach będzie 
musiał zapłacić za leczenie ludzi lub 
mego zwierzęcia? Prawnik odpowie-
dział w 2 sekundy. A szanowna redak-
cja ma jakieś wątpliwości?

Pozdrawiam – M. T.
(imię i nazwisko do wiad. red.)

PS. Traktuję tego maila, jako urzę-
dowe powiadomienie SSM i admini-
stracji os. Wróbla i Korfantego o pro-
blemie. Także w urzędowym termi-
nie oczekuję stosownej reakcji. Jeże-
li wymagane jest oddzielne pismo do 
administracji – nie ma sprawy. Proszę 
tylko o odpowiednie instrukcje.

ZARZĄD SSM: Podzielamy Pana 
pogląd, że psie odchody to nie jedy-
ny „zwierzęcy” problem, z jakim ma-
my do czynienia, aczkolwiek jest on 
najbardziej dokuczliwy. Niewątpli-
wie kwestia dokarmianie kotów, go-
łębi i zaśmiecanie ich odchodami 
terenów, obiektów SSM należy do 
tej grupy. Jednak o ile stosownymi 
przepisami prawa zobowiązuje się 
właściciela psa do posprzątania po 
swoim ulubieńcu – naszym zdaniem 
prawo nie jest tu niezbędne, bo wy-
starczy odrobina kultury – to nie 
znamy przepisu, zabraniającego do-
karmiania innych zwierząt i stąd wy-
stawianie tabliczek z taką informa-
cją jest bezpodstawne, bezzasadne 

i niecelowe – znowu kłania się kul-
tura osobista i poszanowanie dru-
giej osoby. Jeżeli zna Pan taki prze-
pis, to chętnie się z nim zapoznamy.

Na łamach „MS”, Zarząd SSM, 
jak i redakcja wielokrotnie apelowali 

o zaniechanie takiego procederu przy 
budynkach i sypanie pokarmu jak naj-
dalej od klatek.

Podtrzymujemy nasze zdanie, że 
by zarządca budynku mógł upo-
rządkować np. sprawę kotów, to 
musi zostać wyposażony w odpo-
wiednie podstawy prawne, do cze-
go niewątpliwie z mocy ustawy 
o ochronie zwierząt (art. 11 i 11a) 
zobowiązana jest gmina, szczegól-
nie w odniesieniu do bezpańskich 
zwierząt. Rozumiemy, że zadając 
kilka pytań retorycznych, nie ocze-
kuje Pan wyjaśnień, chociaż posta-
wione pytania w kontekście suge-
rowanych odpowiedzi budzą nasze 
ogromne wątpliwości.

Zadowolenie z boiska
Witam!

Cieszę się bardzo, że wreszcie 
wszyscy miłośnicy koszykówki, któ-
rych w Siemianowicach nie braku-
je, doczekali się boiska z prawdziwe-
go zdarzenia. Pozostaje mieć tylko 
nadzieję, że boiska tego nie dotknie 
plaga wandalizmu i będzie mogło słu-
żyć nam wiele lat.

Pozdrawiam Kurian
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za mi-

ły list i informujemy, że Zarząd SSM 
wspólnie z Radą Osiedla „Młodych” 
czyni starania, by na terenie przy 
Al. Młodych 10-15 (boisko trawia-
ste) będącym własnością gminy 
zlokalizować duży kompleks spor-
towy z boiskami do: piłki nożnej, 
siatkówki plażowej, siatkówki a tak-
że kort tenisowy i boisko do komet-
ki oraz stół pingpongowy. Odpo-
wiedni wniosek, włącznie z koncep-
cją zagospodarowania przekazano 
do Urzędu Miasta.

Monopol na Internet?
Witam!

Mam pytanie dotyczące zmiany ope-
ratora sieci Internet. Na ulicy Okrężnej 
monopolistą świadczącym usługi inter-
netowe jest firma... potocznie nazywa-
na przez mieszkańców tego osiedla 

„Porażkonet”. Częste awarie, szybkość 
łącza, która sprawia, że niekiedy nawet 
strony się nie chcą otworzyć, przyczy-
niły się do tego, że większość miesz-
kańców, którzy są użytkownikami Inter-
netu rozważa możliwość zebrania pod-
pisów i zwrócenia się do SSM w spra-
wie zmiany operatora. Jakie działania 
powinniśmy podjąć, aby doprowadzić 
do zmiany operatora? Jakie jest sta-
nowisko SSM w sprawie monopolu na 
usługi internetowe?

Pozdrawiam Adam P.
ZARZĄD SSM: Wielokrotnie infor-

mowaliśmy, że w zasobach SSM nie 
ma monopolu na świadczenie usług 
internetowych – obszerny mate-
riał o działaniu operatorów interne-
towych w zasobach SSM ukazał się 
m.in. w „MS” 8/2006. E-mail o pro-
blemach z łącznością przekazali-
śmy operatorowi i kwestia ta winna 
być już wyjaśniona.

Nagonka na ludzi!
Droga Redakcjo „MS”

Dużo się ostatnio pisze na temat 
psów, wygląda to niemal jak nagon-
ka na ludzi, którzy kochają zwierzę-
ta. Ja osobiście nie posiadam psa, ale 
znam kilka osób, posiadających swo-
ich czworonożnych przyjaciół i uwa-
żam, że to czy pies załatwia swoje 
potrzeby w miejscach publicznych, czy 
ustronnych zależy tylko i wyłącznie od 
kultury osobistej jego właściciela. Dzi-
wi mnie natomiast fakt, że ci, którzy 
rzekomo tak bardzo dbają o czystość 
naszych osiedli, skracają sobie drogę 
do śmietnika pod pretekstem dokar-
miania ptaków i wyrzucają żywność 
i inne odpadki po prostu przez okna na 
skwerki. Pod naszymi balkonami moż-
na znaleźć wszystko i nie zostawia-
ją tego bynajmniej pieski czy ich wła-
ściciele. Niemal wszyscy chcą karać 
mandatami właścicieli psów i tłuma-
czą się dobrem dzieci, chociaż to one 
właśnie często są posiadaczami pie-
sków, a ja pozwolę sobie przedstawić 
taki oto obrazek: sklep przy Jagieł-
ły 37, kilku „mężczyzn” chwiejących 
się na nogach z butelkami piwa czy 
innych trunków w rękach, jeden śpią-
cy pod sklepem i kilka walających się 
puszek piwa obok niego - to widok nie-
mal codzienny, a do sklepu chodzą też 
dzieci. Czy nikomu to nie przeszkadza? 
Czy to przypadkiem nie jest niezgodne 
z ustawą o piciu alkoholu w miejscach 
publicznych? Kiedy pada deszcz, ci 
spragnieni wystawają w sklepie i piją 
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(na to też jest ustawa).
Drugą zmorą są wystający na klatkach 

schodowych (i często również nietrzeź-
wi) młodzi ludzie. Czasem trudno jest 
przejść obok nich, bo ledwie się usuną. 
Moja córka boi się wychodzić, gdy oni 
stoją na schodach. Pozostają po nich 
kałuże (nie wiem czego), puste butelki, 
puszki i w ogóle śmieci. To też nikomu 
nie przeszkadza? Na koniec chcę jesz-
cze zapytać – czy Zarząd Spółdzielni 
wie o tym, że w kilku piwnicach w blo-
ku 39 po tzw. byłych wózkowniach czy 
suszarniach młodzież urządziła sobie 
pokoje imprezowe i urządza tam liba-
cje? To są młodzi ludzie, niejednokrot-
nie niepełnoletni, piją i palą, tylko cze-
kać, aż wylecimy w powietrze.

Bardzo proszę o nieujawnianie 
moich danych. Dziękuję.

ZARZĄD SSM: Zdecydowanie 
odrzucamy sugestię, by pisanie 
o psach było jakąkolwiek nagonką na 
ich właścicieli. W tym przypadku je-
dynym celem jest przypominanie po-
siadającym psy o ciążącym na nich 
obowiązku sprzątania po zwierzęciu, 
czyli wykonaniu tej samej czynno-
ści, którą posiadający inne zwierzę-
ta w mieszkaniach robią i nikomu do 
głowy nie przychodzi, że może być 
inaczej – czytaj wyżej e-mail i uwaga 
Czytelnika o kanarkach.

Podzielamy Pani pogląd o fatal-
nym zachowaniu niektórych doro-
słych w podanych przez Panią przy-
kładach. Uważamy jednoznacznie, 
że odpowiednie służby porządkowe 
winny w takich przypadkach wycią-
gać wszelkie prawem zapisane kon-
sekwencje. SSM nie posiada takich 
kompetencji i nie jest to też zadaniem 
Spółdzielni. Informujemy, że admi-
nistracja osiedla dokona przeglądu 
wszystkich pomieszczeń gospodar-
czych pod kątem wykorzystywania 
ich w sposób niezgodny z przezna-
czeniem i doprowadzi do ich odpo-
wiedniego zabezpieczenia przed wej-
ściem niepożądanych gości.

Czy można zatrudnić 
sprzątaczki?

Ponieważ mój list z kwietnia zaginął, 
piszę ponownie i chcę nawiązać do 
artykułu „Zatrudnić sprzątaczki” z kwiet-
niowego wydania. Prawda jest taka, 

że klatki są brudne po części dlate-
go, iż nie wszyscy uczciwie sprzątają 
i dlatego osobiście byłabym za powro-
tem sprzątaczek, tak jak było kilkana-
ście lat temu. Wtedy nie byłoby patrze-
nia z boku: ja myję, a ty nie. Nie wierzę, 

że komukolwiek chodziłoby o 50 groszy 
podwyżki czynszu, jak twierdzi w tym 
numerze SSM. Czy z tego powodu nie 
będzie ktoś płacił za mieszkanie? Sko-
ro SSM rozliczenia za c.o. opóźniła 
o jeden miesiąc i to jeszcze w jakim sty-
lu i nikt nie pomyślał o tych mniej sytu-
owanych. Wrócę jednak do sprzątania. 
Ze względu na stan zdrowia wynajmu-
ję firmę z Bytomia i co 3 tygodnie pła-
cę 7 zł, to dużo więcej niż 50 groszy, 
jednak sprzątanie co 2-3 tygodnie to 
za mało, żeby było czysto na klatce – 
zwłaszcza zimą, gdy jest piasek i sól. 
Poza tym jest u nas takie bezrobo-
cie, szczególnie wśród kobiet, że SSM, 
Rada Osiedla oraz Radni mogliby się 
przyczynić do poprawienia tego stanu 
z korzyścią dla lokatorów, a zwłaszcza 
dla niejednej rodziny mniej sytuowanej.

Z poważaniem W. A. – Czytelniczka 
„MS ”– dane do wiadomości redakcji.
ZARZĄD SSM: Kwestia zatrudnie-

nia sprzątaczek do utrzymania po-
rządku na klatkach schodowych 
była wielokrotnie poruszana i nie-
zmiennie Zarząd SSM stoi na sta-
nowisku, że zatrudniając sprzątacz-
ki, należałoby podwyższyć w opła-
tach czynszowych pozycję kosz-
ty eksploatacji o ok. 40 do 50 gr/m2/
m-c, co przy przeciętnym mieszka-
niu skutkowałoby wzrostem czyn-
szu o 25 do 30 zł/m-c. Uważamy, że 
wiele osób nie może sobie pozwo-
lić na takie podwyżki, bo będą one 
znaczącą pozycją w budżecie do-
mowym. Dodatkowym argumentem 
przeciw jest to, że skoro sami nie 
uszanujemy własnej pracy, to czy-
jejś tym bardziej.

Nie jest prawdą, że Spółdzielnia 
opóźniła o miesiąc rozliczenie za c.o., 
gdyż jedynie w celu zminimalizowa-
nia dla mieszkańców efektów finanso-
wych długiej i mroźnej zimy dokonano 
przedłużenia o miesiąc tzw. płatności 

zimowej, co w konsekwencji w wie-
lu przypadkach znacznie zmniejszyło 
wysokość dopłat za zużyte w minio-
nym sezonie grzewczym ciepło.

Od redakcji: Brak wcześniejszej 
odpowiedzi na list był spowodowany 
nieotrzymaniem Pani pisma. 

Naprawy nie pomagają
Witam!

Zmęczony ciągłym zgłaszaniem prze-
cieków w moim mieszkaniu (ostatnie 
piętro) chciałem zapytać: kto jest kom-
petentny w zakresie podjęcia decy-
zji w sprawie remontu dachu budyn-
ku? Przecieki pojawiają się po więk-
szych opadach deszczu na ogół 
w tych samych miejscach (nie licząc 
nowych). Scenariusz po zgłoszeniu 
w osiedlowej administracji zawsze taki 
sam, wizyta fachowców na dachu, 
stwierdzenie, że stan jego jest fatalny, 
ale usterkę usunięto i ,,na razie jakoś 
będzie”. To „na razie” to na ogół kolej-
ne opady deszczu i tak w kółko. Ostat-
nie deszcze to znowu problemy:

- duży pokój (miejsce już naprawia-
ne (około roku spokoju) oraz nowy 
zaciek nad drzwiami balkonowymi,

- przedpokój (dwie niedawne wizyty 
bez żadnego efektu).

Chciałem zaznaczyć, że nie mam 
żadnych zastrzeżeń do działania 
w tym względzie administracji osiedlo-
wej, zawsze zgłoszenie przyjmowane 
jest ze zrozumieniem, na ogół szybka 
reakcja, natomiast efekty praktycznie 
zerowe. Przy tej ilości zgłoszeń, bo nie 
sądzę, abym był jedyny w czteroklat-
kowym bloku, ktoś powinien zaintere-
sować się stanem dachu jako całości.

Łączę wyrazy szacunku
Czytelnik z ul. Wł. Jagiełły 2d

Proszę o zachowanie moich danych
do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Niezwłocznie po 
wpłynięciu interwencji administra-
cja osiedla sprawdziła opisane uster-
ki i nie stwierdziła nowych zacieków. 
Na suficie były ślady stare, tj. przed 
wykonaną naprawą dachu – dokład-
nie przed uszczelnieniem obróbek bla-
charskich między kominem a dachem.

Niezależnie informujemy, że w 2007 
roku przewidziano wykonanie re-
montu głównego całej połaci dacho-
wej na Pana budynku.

ciąg dalszy ze str. 20

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

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

ciąg dalszy na str. 24
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Punkt pomocy – służy potrzebującym
W sierpniu br. wznowił swoją działalność PUNKT POMOCY DLA KOBIET 

I ICH RODZIN w Siemianowicach Śl., który prowadzi bezpłatne:
porady prawne, szkolenia i warsztaty.

JEŻELI:
- czujesz się bezradna(y) i zagubiona(y) w życiu lub w pracy,
- nie wiesz, jakie przysługują Ci prawa,
- Ty lub ktoś z Twojej otoczenia jest ofiarą przemocy,
- nie wiesz, jak wyegzekwować alimenty na siebie i dzieci,
- potrzebujesz porady prawnej,
- chcesz mieć dostęp do ciekawych publikacji pozwalających na pod-

niesienie świadomości i umożliwiających pełniejszą samorealizację,

ODWIEDŹ NASZ PUNKT.
U nas otrzymasz fachowe wsparcie bezpośrednio u konsultantki (osoby 

pierwszego kontaktu), która będzie do dyspozycji w DK „Chemik”, w Byt-
kowie przy ul. Niepodległości 51, pod numerem telefonu 032-228 20 90, 
od wtorku do czwartku, w godzinach od 15 do 17 lub w każdym roboczym 
dniu tygodnia pod numerem telefonu: 505 800 951

Porady prawne będą udzielane w terminach wcześniej ustalonych z konsul-
tantką. PUNKT POMOCY DLA KOBIET I ICH RODZIN w Siemianowicach Śl. 
został utworzony z inicjatywy Jolanty Kopiec, Radnej Sejmiku Województwa 
Śląskiego przez Śląskie Centrum Równych Szans we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, 
Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „NASZ DOM” 
i finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Konsultantka – Teresa Surma

Pamiętajmy o dodatku 
mieszkaniowym

Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny dochód brutto na jed-
nego członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o przyznanie 
świadczenia nie przekracza 175% kwo-
ty najniższej emerytury (od 1. 03. 2006 r. 
597,46 zł) i wynosi 1045,56 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym, a w gospo-
darstwie wieloosobowym 125% tej kwo-
ty, tj. 746,83 zł. Obliczenia należy udo-
kumentować zaświadczeniami o docho-
dach brutto wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny. Przypominamy, że 
dodatek przyznawany jest na normatyw-
ną powierzchnię mieszkaniową przypa-
dającą na osobę, a zasad określających 
szczegółowe warunki uzyskania świad-
czenia jest więcej i każda sprawa rozpa-
trywana jest indywidualnie.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku uzyskać można w Referacie Dodat-
ków Mieszkaniowych UM w Siemiano-
wicach Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam 
także składamy wypełnione wnioski.
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Odpowiedzi za miesiąc
W trakcie łamania gazety na adres 

redakcyjnej poczty wpłynęły jeszcze 

dwa e-maile o momitorowaniu os. Wę-
złowiec” i malowaniu klatki schodo-
wej przy ul. Władysława Jagiełły 11A.

Odpowiedzi Zarządu zamieścimy 
w październikowym wydaniu „MS”

Najczęściej objawiają się gorączką, bólami głowy, bólami 
brzucha, biegunkami, nudnościami i wymiotami. Objawy mogą 
mieć różny stopień nasilenia. Objawy zazwyczaj pojawiają się nagle 
(po kilku minutach do ponad 24 godzin) i mogą być bardzo nasilo-
ne. Rodzaj objawów i nasilenie zależy od przyczyny choroby.

W ciężkich przypadkach może wystąpić odwodnienie i zaburze-
nia świadomości mogące doprowadzić do zgonu. Zakażenia i zatru-
cia pokarmowe najniebezpieczniejsze są dla osób starszych i dzieci, 
w przypadku małych dzieci szybko może dojść do odwodnienia.

GŁÓWNE PRZYCZYNY:
- BRAK HIGIENY W PROCESIE PRZYGOTOWYWANIA 

ŻYWNOŚCI.
- SPOŻYWANIE PRODUKTÓW  

OD ZAKAŻONYCH ZWIERZĄT.
- NIEPRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH 

ZASAD HIGIENY.
Czynniki wywołujące zatrucia i zakażenia pokarmowe:

Bakterie:
- Salmonella, Clostridium botulinum, Campylobacter, Liste-

ria monocytogenes, Yersinia, Gronkowiec złocisty, Escherichia 
coli, Laseczka zgorzeli gazowej, Bacillus cereus, Vibrio paraha-
emolyticus, itd.

Wirusy:
Rotawirusy, adenowirusy, kaliciwirusy, astrowirusy, korona-

wirusy itd.
Inne czynniki o działaniu toksycznym zawarte w:
- trujących grzybach, środkach ochrony roślin i innych substan-

cjach chemicznych, niektórych gatunkach roślin wytwarzających 
trucizny, niektórych gatunkach ryb i owoców morza wytwarzają-
cych lub skażonych substancjami toksycznymi, itd.

DO ZAKAŻENIA DOCHODZI DROGĄ POKARMOWĄ
LECZENIE jest zależne od przyczyny choroby i ze względu 

na możliwe powikłania powinno być prowadzone przez leka-
rza. W niektórych przypadkach leczenie antybiotykami nie jest 
wskazane. W celu wykrycia przyczyny choroby u osób, u któ-
rych podejrzewa się zatrucie pokarmowe lub biegunkę wykony-
wane są bezpłatne badania w Powiatowych Stacjach Sanitarno-
-Epidemiologicznych.

W CELU UNIKNIĘCIA ZACHOROWANIA NALEŻY:
- myć ręce po wyjściu z ubikacji i przed przygotowywaniem 

lub spożyciem nawet niewielkich posiłków,
- utrzymywać w czystości sprzęty kuchenne, naczynia i kuchnię,
- przechowywać żywność w temperaturze zalecanej przez pro-

ducenta,
- nie zamrażać powtórnie już rozmrożonej żywności,
- wydzielić miejsce w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, 

aby nie stykały się z innymi produktami,
- całkowicie rozmrażać produkty mrożone (drób, mięsa, ryby) 

przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia lub gotowania,
- poddawać żywność w czasie gotowania, pieczenia, duszenia, 

smażenia wysokiej temperaturze w celu uniknięcia spożycia nie-
dogotowanych (niedopieczonych) potraw,

- myć jajka przed rozbiciem skorupki,
- parzyć przez 10 sekund we wrzątku jajka, które mają być wyko-

rzystane do przyrządzania potraw i deserów niepoddawanych dzia-
łaniu wysokiej temperatury,

- unikać spożywania lodów i ciastek pochodzących od niezna-
nych wytwórców i przypadkowych sprzedawców,

- unikać zakupu drobiu, mięsa, ryb, jaj, nabiału nieprzechowy-
wanych w urządzeniach chłodniczych lub wystawionych na dzia-
łanie insektów i gryzoni.

W RAZIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZATRUCIA 
POKARMOWEGO NALEŻY

NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w związku ze wzrastającą w naszym województwie liczbą 
zakaźnych zatruć pokarmowych zwrócił się z prośbą o pilne i priorytetowe zamieszczenie na łamach „MS” informacji

o profilaktyce dotyczącej zakaźnych zatruć pokarmowych. Tekst ulotki zamieszczamy bez skrótów.

ZATRUCIA  I  ZAKAŻENIA POKARMOWE

„BAŃGÓW”
- ostatni wtorek miesiąca, 1730 ÷ 1900

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

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

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

„CHEMIK”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

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

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

„MŁODYCH”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

im. J. TUWIMA
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

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

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

tel. 032-228-52-52

MASZ PROPOZYCJE, UWAGI   
– PRZYJDŹ, POWIEDZ, ZGŁOŚ.

D y ż u r y  
R a d  O s i e d l i :

ciąg dalszy ze str. 22
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Twoje kontak-
ty z ludźmi opierają 
się na współpracy, 
wspólnym działaniu. 

Ani w domu, ani w firmie nie narzu-
casz innym swojej woli. Oczekujesz 
tylko, że jeśli masz rację, Twoi bliscy 
to uwzględnią. Lubisz wesołe towarzy-
stwo, nawet zabawę z dziećmi.

W pracy nie jesteś 
zbyt rygorystycznym 
ani wymagającym 
szefem. W domu 

przeciwnie, wymagasz posłuszeństwa 
i często podkreślasz, że to Ty jesteś 
„głową” rodziny. Dzieci trochę się Cie-
bie boją, wiedzą bowiem, że nie warto 
się narażać.

Nie zależy Ci, 
żeby dominować 
nad innymi ludźmi. 
Lubisz natomiast 

imponować wiedzą i umiejętnościami 
zawodowymi. Jeśli pracujesz z zespo-
łem ludzi, którzy potrafią Ci schlebiać, 
wzajemne kontakty układają się jak 
najlepiej. 

Zarówno Panie, jak 
i Panowie spod zna-
ku Raka, są z natu-
ry zaprzeczeniem 

wszystkiego, co wiąże się z domina-
cją. Przeciwnie, chętnie podporządko-
wują się innym. Nie jest to jednak pod-
ległość bezmyślna. Umieją słuchać 
i wyciągać wnioski.

Każdy Lew jest 
z natury człowiekiem 
trochę wyniosłym 
i bardzo pewnym sie-

bie. Daje to odczuć ludziom, którzy są 
od niego zależni, chociaż ma szero-
ki gest i chętnie nagradza lojalność. 
Dzieci trochę się boją Taty Lwa i nie 
zwierzą mu się ze swoich kłopotów.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem nie 
potrafią dominować 
nad innymi. Bywa, że 

trudno im utrzymać w posłuszeństwie 
nawet ulubionego... pieska. W życiu 
cenią inne wartości, jak rzetelną pra-
cę, pomoc innym i oddanie.

Podobno, gdy-
by światem rządzi-
ły Wagi, to nigdy nie 
byłoby wojen. Ludzie 

spod tego znaku nie chcą dominować. 
Kontakty z innymi opierają na dyskusji, 
perswazji, autorytecie. W ocenach są 
sprawiedliwi, w kontaktach sympatyczni.

Ze wszystkich zna-
ków Skorpion naj-
bardziej lubi domi-
nować, rządzić inny-
mi ludźmi. Postępuje 

bezwzględnie z tymi, którzy nie chcą 
się podporządkować. Biedna jest np. 
córka, której chłopak nie spodoba się 
ojcu Skorpionowi.

Na to, żeby chcieć 
dominować nad inny-
mi, Strzelec jest za bar-
dzo życzliwy ludziom. 
Ponieważ sam nie robi 

innym świństw i jest lojalny wobec pod-
władnych i kolegów, sądzi trochę naiwnie, 
że odpłacą mu tą samą monetą. 

Ludzie mający słoń-
ce w znaku Kozio-
rożca, często traktu-
ją bliźnich, szczegól-

nie od nich zależnych, instrumental-
nie. Wszystko jest w porządku, jeśli 
podwładni czy domownicy pomagają 
Koziorożcowi realizować jego plany.

Ryby nie są w sto-
sunkach z ludźmi jed-
noznaczne. Bywa, że 
podporządkują sobie 

otoczenie, a innym razem dają współ-
pracownikom czy dzieciom za dużo 
swobody. W tej sytuacji nigdy nie wia-
domo, czego się spodziewać.

Jest wyrozumia-
ły dla ludzi, obca 
mu jest zawzię-
tość, mściwość, 

chęć panoszenia się. Kontakty z inny-
mi układa na zasadzie partnerstwa. 
Wśród Wodników jest wielu mile wspo-
minanych przez uczniów pedagogów.

Kiszone, marynowane
Gałązki winogron w marynacie

1/2 kg winogron zielonych i czarnych, 
goździki, cynamon cały, 40 dag cukru, 
1/4 szklanki 10% octu, szczypta soli, skór-
ka z cytryny. Winogrona umyć, osączyć, 
odcinać nożyczkami ładne grona i ukła-

dać je na przemian w słoiczkach, doda-
jąc po jednym goździku, paseczku cyna-
monu i skrawku skórki z cytryny. Zagoto-
wać 1 szklankę wody z cukrem, octem 
i solą. Gorącym syropem zalewać owo-
ce, szczelnie zakręcać wieczka, pastery-
zować 15 min.

Pikle z ogórków
2 kg ogórków (bardzo dojrzałych), pół 

szklanki octu 10%, 6-8 płaskich łyżeczek 
cukru, 5 dag soli, 2-3 łyżeczki gorczy-
cy, ziele angielskie, 2 1/2 l wody. Ogórki 
umyć, obrać, przekroić wzdłuż, usunąć 
nasiona i miękki miąższ i ponownie prze-
kroić wzdłuż, aby otrzymać 4 płaty. Płaty 
ułożyć w emaliowanej (nieobitej) misce 
lub kamiennym garnku, przesypać solą 
i zostawić na 12 h. Następnie odcedzić 
na sicie i przełożyć do czystych słoików. 
Z wody, cukru, gorczycy i octu przygoto-
wać zalewę. Gorącą zalać ułożone w sło-
ju ogórki. Do każdego słoja dodać kilka 
ziaren ziela angielskiego. Słoiki zamknąć 
i pasteryzować ok. 30 min.

Śliwki kiszone
2 kg węgierek, pół łyżeczki mielonego 

imbiru, 8 goździków, 7 ziaren czarne-
go pieprzu, 2 łyżeczki cukru, 3 łyżki soku 
z cytryny. Na zalewę: 4 szklanki wody, 
20 g soli. Zagotować wodę z solą i cukrem, 
ostudzić, dodać sok z cytryny. Goździki 
i pieprz utłuc w moździerzu. Dodać imbir. 
Osuszone i wydrylowane śliwki układać 
warstwami na przemian z przyprawami. 
Zalać solanką. Trzymać w temperaturze 
pokojowej przez 4 dni. Dokręcić słoiki 
i wynieść do chłodnej spiżarni.

Kiszona czerwona kapusta
5 kg kapusty, 1/2 kg marchwi, 5 jabłek, 

8 łyżek soli, 4 łyżki cukru, łyżeczka kmin-
ku, łodyga kopru. Kapustę drobno poszat-
kować, marchewkę pokroić na plasterki, 
jabłka pokroić na ósemki, wyciąć gniazda 
nasienne, nie obierać ze skórki. Wymie-
szać kapustę z marchwią i przekładając 
jabłkami, układać ściśle w słojach. Ugnia-
tać mocno. Wypełnić słoje do 3/4 wysoko-
ści i zalać przegotowaną wodą z cukrem 
solą i przyprawami. Zakręcić. Wynieść do 
chłodnego pomieszczenia. Można jeść 
już po 5-7 dniach.

Czy lubisz 
dominować?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Czas trwania czegoś; 

8. Jedno z naszych osiedli miesz-
kaniowych. 9. Po śląsku; zaklepan-
ka; 10. Może złowić złotą rybkę; 11. 
Symbol władzy wojskowej; 12. Coś 
na przekąskę; 13. Małe sito; 14. Skrót 
podpisu; 16. Jednostka monetarna 
Indii; 19. Ranne kropelki na roślinach; 
20. Ziemia przeznaczona pod upra-
wę; 21. Materiał dekarski; 22. Część 
kościoła; 23. Figura geometryczna; 
28. Nakrycie głowy; 31. Łączy miej-
scowości; 32. Bok budynku; 33. Napi-
sana liczba; 34. Gatunek antylopy; 
35. Kolorowe ołówki; 36. Szlam nanie-
siony przez wody rzeki; 37. Nauka 
o moralności.

PIONOWO: 1. Powód do dumy; 2. 
Wynik przeobrażenia; 3. Omasta; 4. 
Grządka kwiatowa; 5. Część trybun 
na stadionie; 6. Publiczny popis akto-
ra; 7. Stopień w hierarchii wojskowej; 
14. Dolna deska ramy okiennej; 15. 
Pilnik w gwarze śląskiej; 17. Odzież; 
18. Igły drzew iglastych; 24. Żołnierz 
stanu szlacheckiego; 25. Zgodność 
z rzeczywistością; 26. Sąd, opinia; 
27. Gałęzie drzewa; 28. Kolor żółty 
z odcieniem zielonkawym; 29. Dużo 
więcej jak naprawa; 30. Płaski stopień 
w dolinie rzecznej.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 14 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 18 IX 2006 r. - na adres 

SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 9/2006. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
8/2006 z hasłem – Upalne lato otrzy-
mują: I nagroda – Henryk ŻMUDZ-
KI, zam. ul. Wł. Jagiełły 9 A; II nagro-
da – Ewa STENCEL, zam. ul. W. Wró-
blewskiego 63 F; III nagroda – Ewa 
GOŁEK, zam. ul. Wł. St. Reymonta 12. 

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Kolacja przy 
świecach dla 2 osób (po uzgodnieniu 
terminu) w restauracji „ALOHA”, ul. 
W. Wróblewskiego 67 – nagrodę głów-
ną – ufundowała Restauracja „ALO-
HA”. Fundatorem pozostałych nagród 
jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Po zajęciach przedszkolanka poma-
ga założyć botki jednej z dziewczy-
nek. Męczy się, bo buty są ciasne, ale 
w końcu weszły. Spocona siada na 
ławce obok, a dziewczynka mówi:

- A butki są na złych nóżkach!
Rzeczywiście. Ściąga je więc, zakłada 

znowu, morduje się sapie... wreszcie!
- A to nie są moje buciki... – mówi 

nagle dziewczynka.
Przedszkolanka zaciska zęby, zdej-

muje botki, ociera pot z czoła...
- ...to są buciki mojego brata, ale 

mama kazała mi je nosić.
Pani zaciska pięści, liczy do dziesię-

ciu... Wciąga ponownie botki na nogi 
dziewczynki. Uspokaja oddech. Zakła-
da jej płaszczyk, czapeczkę...

- Masz rękawiczki? – pyta dziewczynkę.
- Mam, schowane w bucikach!

  

Częściowo udostępnione turystom stare 
zamczysko zwiedza wycieczka szkolna. 
Dzieci biegają, hałasują i niezbyt interesu-
ją się tym, co mówi przewodnik. W pew-
nym momencie w jednej z komnat napo-

tykają mężczyznę. Przewodnik mówi:
- To jest Pan hrabia, właściciel zamku.
Dzieci zamurowało, przystanęły 

i zaczęły zadawać dziesiątki pytań. 
Hrabia spokojnie odpowiada i pozwala 
im na dotykanie przedmiotów, siada-
nie na fotelach. Dzieci są wniebowzię-
te. W pewnej chwili pada pytanie:

- Czy w tym zamku jest jakieś stra-
szydło?

Hrabia ze stoickim spokojem, dys-
tyngowanie odpowiada:

- Nie, kochanie. Ja jeszcze jestem 
kawalerem.
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Kiedy w lipcu 2001 r. 
otwierano kręgielnię 

„RENOMA”, najnowocze-
śniejszy wtedy taki obiekt 
w Polsce, niewiele osób 
przypuszczało, że miejsce 
to bardzo szybko wpisze 
się w mapę atrakcji Sie-
mianowic Śl. i że nazwa 
„RENOMA” daleko wypły-
nie poza województwo, 
stając się swoistą wizy-
tówką miasta.

Czas pokazał, że o naszej 
pięciolatce mówi się pochleb-
nie w różnych częściach 

Podobnie jak w poprzednich latach 
na laureatów kolejnej edycji Zielonego 
Konkursu czekają atrakcyjne nagrody 
w postaci książek i albumów.

Nasz konkurs jest adresowany do 
wszystkich mieszkańców i ma na celu 
poprawę estetyki osiedli. Można zgła-
szać ukwiecone okna, balkony, loggie, 
tarasy i ogródki przydomowe.

Każdego roku na zakończenie sezo-
nu „kwiaciarskiego” doceniamy osoby, 
które upiększając swoje ogródki czy 
balkony, sprawiają, że nasze osiedla 
są jeszcze ładniejsze. Okazuje się, że 
mieszkańcy na różne sposoby próbu-

ją urozmaicić sobie życie w blokach. 
Jedni dbają o to, by ich okno czy bal-
kon mienił się szeroką gamą koloro-
wych roślin ozdobnych, pozostali znaj-
dują jeszcze inne rozwiązania, by czuć 
się w swoim miejscu zamieszkania jak 
w kwitnącej oazie. Taką właśnie szan-
sę daje pielęgnowanie ogródka przy-
domowego, w którym rośliny ozdob-
ne mogą kwitnąć od wiosny do jesieni. 
Wielokrotnie mogliśmy się o tym prze-
konać, że ci, którzy kochają kwiaty, 
dbają o nie niemalże przez cały rok, 
bowiem zniewalają one swoją urodą, 
wdziękiem, kolorami.

Od blisko 25 lat o ogródek przydo-
mowy przy ul. Wojciecha Korfante-
go 1b dba pan Marian Masłowski, 
który wkrótce po zamieszkaniu w tym 
budynku przystąpił do porządkowania 
terenu i sadzenia pierwszych kwiatów. 
Obecnie jego ogródek mieni się bar-
wami wielu kwiatów, wśród których 
jego właściciel najbardziej ceni sobie 
róże. Jest też tam miejsce na kilka 
grządek z warzywami i parę drzewek 

owocowych. Są one jednak tak umie-
jętnie wkomponowane w ogródek, że 
i tak na pierwszym planie widać dzie-
siątki kwitnących od wiosny do jesie-
ni kwiatów.

– Praca w ogródku zajmuje trochę 
czasu. Gdy to polubimy, kwiaty nam 

się odpłacają. Co roku staram się 
zasadzić jakieś nowe rośliny ozdobne, 
zawsze na wiosnę zaglądam na wysta-
wę kwiatów, by kupić jakieś nowości – 
mówi Marian Masłowski.

W ostatnich dniach aura przypo-
mniała nam, że już wkrótce czeka nas 
zmiana pory roku, a wraz z nią wię-
cej chłodnych i deszczowych dni. Na 
szczęście o urokach lata będą nam 
jeszcze przez jakiś czas przypominać 
kwiaty na balkonach i w ogródkach 
przydomowych. mig

Od dobrych kilku lat tuż obok kręgielni „RENOMA” 
stoi sobie coś, co niedawno było samochodem, 

obiektem westchnień i marzeń. Teraz to coś straszy i nie 
pomagają interwencje w Straży Miejskiej, w Komendzie 
Miejskiej Policji, by usunąć wrak pojazdu powoli zagrażają-
cy dzieciom, dla których stał się miejscem zabaw.

Czy rzeczywiście służby te są aż tak bezsilne wobec tej 
kupy złomu? Fakt, że pojazd nie ma numerów rejestracyj-
nych jest już wystarczający, by go usunąć. Ba, sądzić nale-
ży, że gdyby tylko komuś się chciało, to po numerach nad-
wozia lub podwozia też można dojść do byłego właściciela 
i zobowiązać go, by usunął szpetotę z terenu osiedla. Tak - 
tyle tylko, że to musi się chcieć. pes

Nie ma mocnych?

Kwiaty umilają życie
To już ostatnie tygodnie, w których przyjmujemy zgłoszenia. Już 

wkrótce razem z administracjami i Radami Osiedli dokonamy typo-
wania laureatów i będzie za późno! Dbasz o ogródek przydomowy czy 
ukwiecenie balkonu? Uważasz, że jest ładniejszy niż ten u sąsiada? Pokaż 
go innym! Pozwól wziąć z siebie przykład.

ul. Jedności 1

Marian Masłowski ma się czym 
poszczycić.

kraju i... za granicą, a spo-
ro osób, w tym całe rodzi-
ny, w kręgielni spotyka się, 
by w przyjemnej atmosfe-
rze spędzić wolne chwile. 
„RENOMA” ma swoich sta-
łych bywalców i zagorzałych 
zwolenników, którzy każdą 
wolną chwilę tu spędzają.

Przez te lata w obiekcie 
odbyło się dziesiątki zawo-
dów, a ogromna ilość osób 
właśnie tu poznała tajniki 
bowlingu, jak i połknęła bak-
cyla tej rekreacyjnej dyscy-
pliny sportowej.   pes

Renoma ma 5 lat



I m p r e z y  W s p ó ł o r g a n i z o w a n e  p r z e z  R a d y  O s i e d l i  S S M  i  b y t k o w s k i e  S t o w a r z y s z e n i a :
8 .  września

12.00 - 16.00 – ***Turniej koszykówki o Mistrzostwo Bytkowa (kategoria wiekowa 14-20 lat) – boisko os. „Młodych”
15.00 – Konkurs rzutów indywidualnych do kosza – boisko os. „Młodych”
16.00 – Otwarty turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży – DK „Chemik”
16.30 - 18.30 – Minifestyn dla dzieci przedszkolnych – plac zabaw ul. H. Wróbla
16.30 – *** Turniej piłki siatkowej dla dorosłych o Puchar Przewodniczącego RO „Węzłowiec” – boisko os. „Węzłowiec”
21.00 – I Nocny turniej skata o Mistrzostwo Bytkowa – DK „Chemik”

9.  września
6.00 – Zawody wędkarskie dla mieszkańców Siemianowic Śląskich – staw Brysiowy
10.00 – Otwarte zawody pływackie dla dzieci rocznik 1995 – Zespół Szkół Sportowych
11.00 - 13.00 – Zabawy rekreacyjne dla dzieci: rowerowy tor przeszkód, żółwia jazda i... – boisko piłkarskie os. „Młodych”

*** Szczegóły na afiszach oraz w Administracjach osiedli SSM: „Chemik”, „Młodych”, im. J. Tuwima i „Węzłowiec”

I I I  ŚWIĘTO W BYTKOWIE WSPÓŁTWORZĄ:
DK „CHEMIK”; GIMNAZJUM NR 3; LOK SIEMIANOWICE ŚL.; MDK IM. DR H. JORDANA; POLSKI ZWIĄZEK SKATA; POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH; POLSKI ZWIĄZEK SZA-

CHOWY; KOMENDA HUFCA ZHP – SIEMIANOWICE ŚL.; 
BIURO OCHRONY „INPULS”; POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO NR 53; PTTK SIEMIANOWICE ŚL.; SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY; SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE; STOWARZYSZENIA: 

PRZYJACIÓŁ BOWLINGU, „ECHO SIEMIANOWIC”, 
„NASZ DOM”, „IMPERIUM SŁOŃCA”, „UŚMIECH”; SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1; ZARZĄD MIEJSKI TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ; ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH; ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH „MERITUM”

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM OSOBOM, INSTYTUCJOM I FIRMOM ZA WSPARCIE I  POMOC W PRZEPROWADZENIU I I I  ŚWIĘTA BYTKOWA.

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

III Święto Bytkowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Urząd Miasta Siemianowic Śląskich

Es t rada g łówna –  Rynek  Bytkowsk i :
8  w r z e ś n i a  2 0 0 6  r o k u

18.00 – Koncert „Miłość niejedno ma imię” – najpiękniejsze melodie operetkowe i musicalowe. 
Wykonawcy: Grażyna BIENIEK-ŻAAK, Adam ŻAAK, Katarzyna RZESZUTEK – akompaniament.  Słowo wiążące, humor, 
poezja: Jerzy POŁOŃSKI

9  w r z e ś n i a  –  F i n a ł  I I I  Ś w i ę t a
12.00 - 12.20 – Posiedzenie Komitetu Honorowego połączone z otwarciem wystawy fotograficznej „Tak było, tak jest” 

                 autorstwa Jerzego DINGESA – DK „Chemik”
12.00 - 12.35 – Przemarsz Miejskiej Orkiestry Dętej – os. „Młodych”, os. „Chemik”
12.40 - 12.45 – Uroczyste otwarcie Koncertu Finałowego III Święta Bytkowa – loty gołębi pocztowych
12.45 - 13.45 – Widowisko dla dzieci: „Słoń Marek i jego przyjaciele” – MAREK CYRIS oraz szczudlarze i malarz twarzy
13.45 - 14.15 – Występ oraz pokaz technik harcerskich – ZHP Siemianowice Śląskie
14.15 - 14.45 – Prezentacja zespołów artystycznych z MDK im. dr H. Jordana
14.45 - 15.15 – Występ dzieci niepełnosprawnych z „Imperium Słońca”
15.15 - 15.45 – Prezentacja artystyczna uczniów z Zespołu Szkół Sportowych
15.45 - 16.15 – Zespół taneczny „LUXURE” z ZSTiO „MERITUM”
16.15 - 16.45 – Przeboje muzyki pop – Katarzyna POLECHOŃSKA z zespołem SYNESTEZIS
16.45 - 17.45 – Tańce irlandzkie w wykonaniu zespołu „GLENDALOUGH”
17.45 - 18.00 – Wręczenie wyróżnienia „LAUR BYTKOWA”
18.00 - 20.00 – Śląska biesiada z zespołem „B.A.R.” i wodzirejem (I konkurs o tytuł Króla Piwnego)
20.00 - 21.30 – „Buenos amigos” – żywiołowy show latynoamerykański

Na estradzie głównej wręczane będą nagrody dla laureatów konkursów i turniejów zorganizowanych z okazji III Święta Bytkowa

www.ssm.siemianowice.com


