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Zdrożało ciepło

Nasza rodzynka…

Brykali i wpadli

Do trzech razy sztuka
Na 

stronach:

Zapraszamy na IX  Święto  Bytkowa
Szczegóły - czytaj str. 18

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

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

By w domu  
było ciepło...

Uciechy  
było wiele 

Remonty, remonty 

Boisko już jest 

Deptak przy Walerego Wróblewskiego 65  
nabiera kształtu.

W Skansenie robimy teatr. Pierwsze mecze – pierwsze bramki.

- str. 12

- str. 15

- str. 2 

- str. 14
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os. „Chemik”, prace wykończeniowe  
– deptak przy ulicy W. Wróblewskiego 65.

os. Bańgów – montaż dodatkowych desek w ławkach 
na placu zabaw przy Wł. Reymonta. 

os. „Tuwima” – świeży piasek, radość dla dzieci!!!

os. Młodych – wyremontowane schody między ulicami 
ZHP i Franciszka Zubrzyckiego.

os. „Centrum” – remont schodów do klatki schodowej 
budynku przy ulicy Spokojnej.

W osiedlach wykonywano trzeci pokos trawy.

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

R e m o n t y ,  r e m o n t y 
Administracjom wszystkich osiedli zależy, by to co ustalono i zapisano jeszcze w zeszłym roku w harmonogra-

mie robót remontowych na 2012, było realizowane zgodnie z planem. Latem właśnie, prowadzone są te naj-
ważniejsze prace, jak chociażby docieplenia budynków i remonty balkonów, dachów, chodników i dróg.

Do nich też zalicza się zapewne kolejny etap zagospodarowania terenu wokół pawilonu usługowo-handlowego (ul. 
Walerego Wróblewskiego 65-67 w os. „Chemik”), gdzie powstał deptak. - ciąg dalszy str. 5
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Ceny energii cieplnej, wody a także innych zuży- 
 wanych przez nas mediów regularnie rosną i ni-

welują znacznie nasze oszczędzanie. Tegoroczny se-
zon grzewczy na dobre się nie zaczął, a już wiadomo, 
że od 1 września br. będziemy płacić więcej za ciepło 
potrzebne do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. 

Zdrożało ciepło

Nowy sezon – droższe grzanie

O zmianie Taryf dla dwóch 
źródeł – patrz reprodukcje 
obok – TAURON Ciepło poin-
formował Spółdzielnię w poło-
wie sierpnia. Decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 24. 07. 2012 r. nr OKA-
4210-46(6)/2012/1883/VlII/AZ 
została zatwierdzona Tary-
fa dla ciepła Tauron Wytwa-
rzanie S.A. dla źródła ciepła 
Elektrociepłownia Katowice:

- miesięczna rata za moc 
zamówioną wynosi net-
to 6.748,74 zł/MW/m-c 
– wzrost o 10,43%,

- cena ciepła rośnie netto 
do 19,30 zł/GJ, tj. o 10,41%.

„ELCHO” Chorzów
Z kolei decyzją Pre-

zesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 18 lip-
ca 2012 r. nr OKA-4210-
42(5)/2012/8033/X/AM zo-
stała zatwierdzona Taryfa 
dla ciepła Elektrociepłow-
ni Chorzów „ELCHO” sp. 
z o.o. I tak:

- miesięczna rata za moc 
zamówioną wynosi net-
to 5.138,00 zł/MW/m-c 
– wzrost o 9,90%,

- cena ciepła rośnie do 
20,06 zł/GJ, tj. o 9,92%.

Niezależnie w nowych ta-
ryfach dla obydwu źródeł 
zatwierdzono wyższe opła-
ty za cenę nośnika energii.

Obydwie Taryfy opublikowa-
no w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
O 10% rośnie opłata stała 

za c.w.u. 
Przyjęte w nowych Tary-

fach stawki powodują, że 
Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
zmuszony jest do podwyż-
szenia z dniem 1 paździer-
nika br. opłaty stałej za cie-
płą wodę użytkową o 10%.

Z analizy szczegółowej 
wynika, że podwyżka winna 

zmieścić się w ramach usta-
lonych zaliczek za central-
ne ogrzewanie, które zgod-
nie z Regulaminem rozli-
czania... w stosunku do fak-
tycznych kosztów podwyż-
szane są o 10% w takich 
przypadkach.

Istnieje jednak obawa, że 
w związku ze zmianami Ta-
ryf dla ciepła Zarząd SSM 
zmuszony będzie do doko-
nania korekty zaliczek, je-
żeli w ślad za wyższą Tary-
fą dla ciepła podniesie ce-
nę (w odpowiedniej Taryfie) 
TAURON Ciepło – przesył.

Póki co dostawca informu-
je, że stawki opłat za usługi 
przesyłowe, na chwilę obec-
ną pozostają bez zmian.

Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej
z niepokojem obserwuje
systematyczny wzrost
cen energii cieplnej, gdyż 

ma świadomość, że prze-
kłada się on bezpośred-
nio na wysokość stawki 
za ogrzewanie i ciepłą wo-
dę użytkową. Należy w tym 
miejscu zdecydowanie za-
znaczyć, że wprowadzane 
Taryfami opłaty są całkowi-
cie niezależne od Spółdziel-
ni, a decyzja o zmianie ceny 
podejmowana jest wyłącz-
nie przez Urząd Regulacji 
Energetyki na wniosek źró-
dła ciepła lub dostawcy bez 
jakiegokolwiek uczestnictwa 
Spółdzielni w tym procesie.

Jako, że jesteśmy 
w przededniu rozpoczę-
cia podawania ciepła do 
mieszkań przypominamy 
o odkręceniu zaworów ter-
mostatycznych na maksi-
mum, co znacząco zapo-
biega zapowietrzeniu insta-
lacji podczas rozruchu cen-
tralnego ogrzewania. 

   pes
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Osiedle „Chemik”
Rewitalizacja terenu przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 65

Myśl o powstaniu deptaku przy ul. 
Walerego Wróblewskiego 65 poja-
wiła się kilka lat temu, już przy okazji 
budowy Rynku Bytkowskiego. W tym 
roku podjęto się realizacji założone-
go planu. Przeniesiono kontener na 

śmieci na szczyt budynku przy Wa-
lerego Wróblewskiego 61, wyłożo-
no elegancką kostką brukową chod-

nik, zamontowano nowe lampy ze-
wnętrzne, są też miejsca gdzie moż-
na przysiąść, wymieniane są witryny 
sklepowe, a wkrótce nasadzone zo-
staną jeszcze kwiaty w miejscach do 
tego przeznaczonych. Przy okazji do-
cieplono elewację pawilonu usługowo-
-handlowego od strony zrewitalizowa-
nego terenu. Ktoś, kto wróci tutaj po 
dłuższej przerwie, może mieć poważ-
ny kłopot z poznaniem tej ulicy.
Co poza tym dzieje się w osiedlu?
W ostatnich kilku miesiącach zmo-

dernizowano siedem klatek schodo-
wych budynku przy ulicy Niepodle-
głości 58 – ostatnio zakończono pra-

ce na „E”. W innej części osiedla – 
przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 38-
40, dokładnie na segmencie „38”, 
trwa nieprzerwanie remont balkonów. 
Z drobniejszych robót, jakie wykona-

no, można nadmienić chociażby o od-
świeżonych ławkach wokół boiska bo-
ule i dodatkowych schodach do loka-

li użytkowych znajdujących się na pię-
trze pawilonu przy Rynku Bytkowskim.

Osiedle „Młodych”
Powoli dobiega końca remont bal-

konów budynku przy ulicy Niepod-
ległości 24. W sumie wykonano już 
80% zaplanowanych robót. W minio-
nym miesiącu wyremontowano też 
jedne ze schodów zewnętrznych osie-
dla, zlokalizowanych między budynka-
mi przy ul. ZHP w kierunku Francisz-
ka Zubrzyckiego oraz wykonano od-
wodnienie parkingu przy tej drugiej uli-
cy. Administracja podjęła starania, by 
naprawić zdewastowane lub uszko-
dzone części urządzeń zabawowych 

oraz ławki na placu zabaw przy Alei 
Młodych 3-7, zmierzając tym samym 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
i wygody bawiących się. 

W sierpniu miał miejsce III pokos tra-
wy, a także przegląd instalacji desz-
czowych.

Osiedle „Michałkowice”
W „Michałkowicach”, podobnie jak 

w osiedlu „Młodych”, największymi 

trwającymi obecnie pracami są re-
monty balkonów. Tu rusztowania sto-
ją przy budynkach przy ulicy Przyjaź-

ni 8-10 i 18-22. Oprócz tego, na placu 
zabaw przy ulicy Stawowej 11 wymie-
niono piaskownicę.

Osiedle „Bańgów”
Pomalowano dwie kolejne klatki 

schodowe w tym osiedlu – przy adre-
sach Marii Skłodowskiej-Curie 65 
i 67. Były to ostatnie klatki schodowe 
„w kolejce” do pomalowania, przewi-
dziane na ten rok. Trwają z kolei prace 
dociepleniowe budynku przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 1-3-5. A z mniej-
szych robót wykonanych w ostatnim 
czasie w osiedlu, wspomnieć trzeba 
o pielęgnacji krzewów i klombów, wy-

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

Remonty, 
remonty 

ciąg dalszy ze str. 2

os. „Bańgów” – miejsce dla 
palących, realizacja wniosku.

os. „Tuwima” – trwają remonty dachów garaży. Prace 
wykonują konserwatorzy ADM.

os. „Węzłowiec” – przez kilka minionych  
miesięcy założono 86 stalowych koszy  

na odpływach rur spustowych.

os. „Tuwima” – pierwszy pion balkonów w budynku Wojciecha 
Korfantego 1A już lśni czystością.

Uwaga: malujemy je na biało, gdy będziemy chcieli je odnowić.

ciąg dalszy na str. 6
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Zadba j  o  swo j e  be zp i e c zeńs two
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!

mianie szyb w drzwiach wejściowych 
do budynku przy ulicy Władysława 
Reymonta 38 i 48, naprawie uszko-
dzonych poręczy przy schodach do 
klatek schodowych przy Wł. Reymon-
ta 48-50 i już na wniosek lokatorów – 
o zamontowaniu dodatkowych desek 
w ławkach na placu zabaw przy ulicy 
Władysława Reymonta 14.

Pod koniec sierpnia zrealizowano je-
den z wniosków kwietniowego zebra-
nia osiedlowego członków SSM. W re-

jonie „Cafe-Bar” (ul. Wł. Reymonta) 
wygospodarowano, z dala od balko-
nów mieszkańców, specjalne miejsce 
dla palących klientów lokalu. 

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu im. Juliana Tuwima trwają 

w dalszym ciągu prace związane z za-
bezpieczeniem acekoli i remontem bal-
konów przy ulicy Wojciecha Korfante-
go 1 i 2. W ramach robót towarzyszą-
cych wymieniane są też okna na klat-
kach schodowych i w piwnicach, gdzie 
zwykłe okna, zastępowane są tzw. 
luksferami. Dodatkowym elementem 
prac są wykończenia balkonów oraz 
dylatacji obróbką blacharską. 

To jednak nie jedyne prace remon-
towe, jakie prowadzone są na bieżąco 

w tym osiedlu. Zakończyły się niedaw-
no prowadzone od dłuższego czasu 
roboty dekarskie na budynkach przy 
ulicach Okrężnej 1-15 oraz Leśnej 
13-15, zaś rozpoczął się remont in-

stalacji deszczowej budynku przy uli-
cy Leśnej 13, później prace przeniosą 
się na Okrężną 7.

Osiedle „Węzłowiec”
Poza zakrojonymi na szeroką skalę 

pracami związanymi z wymianą sieci 
ciepłowniczych w tym osiedlu (szerzej 
o tym piszemy w innym miejscu tego 
wydania „MS”), rozpoczął się zgod-
nie z zapowiedziami kapitalny remont 
drogi w rejonie budynków Władysła-
wa Jagiełły 7 i 9. W następstwie do-
konanego szczegółowego przeglądu 
dachów budynków osiedla, konserwa-
torzy wykonali i założyli stalowe kosze 
na odpływach rur spustowych, które 
mają zapobiec zapychaniu się tychże 
rur i dalszych konsekwencji. W ciągu 
kilku miesięcy uzupełniono w sumie 
86 takich koszy. Przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 26B elektrycy admi-

nistracji wymienili lampę parkową na 
stalową, ocynkowaną wraz z energo-
oszczędną oprawą. Przy okazji nastą-
piła też konieczność wymiany odcin-
ka kabla zasilającego. To nie pierwsza 
nowa lampa zewnętrzna, jaka pojawi-
ła się w osiedlu w tym roku. Poza tym 
z mniejszych spraw, jakie aktualnie 
prowadzone są w osiedlu, wymień-
my chociażby wymianę uszkodzonych 
drewnianych desek w ławkach na pla-
stikowe (PCV) – znajdują się obok bo-
iska przy Władysława Jagiełły 33.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” nadal najwięk-

sze roboty skupione są wokół docie-
pleń budynków. Po zakończonych już 
robotach na bloku przy ul. Spokojnej, 
gdzie obecnie remontowane są już tyl-
ko schody do wszystkich czterech kla-
tek, docieplany jest budynek przy ulicy 
Karola Świerczewskiego 50. 

Zakończył się już remont kominów 
przy ulicy Kolejowej 5, a prace zwią-
zane z zabudową okienek piwnicz-
nych tzw. luksferami rozpoczęły się 
w międzyczasie w budynku przy uli-
cy Ryszarda Gansińca 11. To począ-
tek prac w tym zakresie w budynkach 
przy tej ulicy. 

Rafał Grzywocz

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

Remonty, 
remonty 

ciąg dalszy ze str. 5

os. „Węzłowiec” – przy Władysława Jagiełły 7 rozpoczęto remont kapitalny drogi.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat
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To co fanatycy klubowi wyczynili na 
murach to skandal. Za ten skandal za-
płacimy my, bo zniszczenia usunąć 
trzeba, by jakoś osiedla, domy wyglą-
dały. Inną skandalem jest kradzież drzwi 
wejściowych przy Michałkowickiej 23A

Sporą niespodziankę pewnego 
sierpniowego poranka zgotowano 
mieszkańcom domu przy Wojciecha 
Korfantego 1A. Jakiś ktoś lub ktosie 
pozbawił ich prądu na klatce schodo-
wej, bowiem zniszczono tablicę bez-

piecznikową. Był też problem z ko-
rzystaniem z windy, gdyż nie spodo-
bał się główny wyłącznik dźwigu. Na 
deser, a może gratis sprawcy dołoży-
li potrzaskanie szyby w drzwiach wej-
ściowych. Nieco dalej pod 1C próbo-
wano wyrwać kosz na śmieci.

Sprawców tych zniszczeń informuje-
my, że jest kwestią czasu, jak wpad-
ną. Zapraszamy ich do lektury: Bryka-
li i wpadli

Tysiące w błoto
Istny wysyp, niestety nie grzybów a bohomazów zanotowaliśmy w sierp-

niu. Ruszyła nasza ekstraklasa i wraz z początkiem sezonu zaktywizowali 
się „kibice”. Szkoda, że tak jak używamy pojęcia ekstraklasa nie możemy 
zastosować go do kibiców, szkoda.

ul. Niepodległości 64A

os. „Tuwima”.

Jeden ze zdewastowanych 
w ostatnim czasie koszy  

w osiedlu „Bańgów”.
ul. Hermana Wróbla 2e. ul. Hermana Wróbla 2e.

os. „Węzłowiec”

ul. Wojciecha Korfantego 1A.

ciąg dalszy na str.  8
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A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

W rejonie administracji osiedla 
zniszczono kosze na śmieci.

„CENTRUM”
- ul. Michałkowicka 23A – skradzio-

no drzwi wejściowe.
„CHEMIK”

- ul. Niepodległości 61, 64 – „poma-
lowano” elewację budynków.

„MŁODYCH”
- ul. Bohaterów Westerplatte 4 - 12 

– połamano ławkę.
„TUWIMA”

- ul. Wojciecha Korfantego 1A 
– zdewastowano tablicę bezpieczni-
kową, (brak światła na klatce schodo-

wej, zatrzymanie windy), wybito szybę 
w głównym wyłączniku dźwigu;

- ul. W. Korfantego 2, 10 – boho-
mazami upstrzono szczyty budynków;

- ul. W. Korfantego 14A – bohoma-
zy na szczycie budynku;

- ul. W. Korfantego garaże pod la-
skiem – wymalowano „grafitti”;

- ul. Okrężna 1, 2, 4, 13 – „pomalo-
wano” elewację budynków;

- ul. Hermana Wróbla 2E – zdewa-
stowano skrzynkę na reklamy, uszko-
dzono drzwi wejściowe;

- ul. H. Wróbla 2, 3 – „wymalowano 
grafitti” na ścianach śmietnika;

- ul. H. Wróbla 3A, 5B – pobazgrano 
szczyty budynków;

- ul. H. Wróbla 6 – zdewastowa-
no gałko-klamkę w drzwiach wejścio-
wych;

- ul. W. Korfantego 2C – wyrwano 
kosz na śmieci, wyrwano gałko-klam-
kę z drzwi wejściowych;

- ul. H. Wróbla 17 – zniszczono meta-
lowe drzwi do piwnicy – próba włamania.

Bohomazy, jakimi „przyozdobiono” 
osiedle prezentujemy jako os. „Tuwima”

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Wł. Jagiełły 2A, 13C, 15, 25D, 

41 – wymalowano pseudografitti na 
szczytach budynków i garażach. Patrz 
zdjęcia sygnowane tylko os. „Węzło-
wiec” pes

ciąg dalszy ze str. 7

Tysiące …

os. „Węzłowiec”

os. „Tuwima”. ul. Wojciecha Korfantego 1A.

os. „Węzłowiec”

ul. Wojciecha Korfantego 1A.

os. „Tuwima”.
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W języku polskim mamy 
kilka przysłów odnoszą-
cych się do braku szczę-
ścia, bądź obrazujących 
nieuchronność. Jednym 
z nich jest: dopóty dzban 
wodę nosi, dopóki… a in-
ne mówi: nosił wilk razy 
kilka...

O tym, że przysłowia są 
mądrością narodu i tak jest 
na przestrzeni tego roku 
przekonało się 3 bochate-
rów – korekta nie popra-
wiać, którzy zniszczyli mie-
nie Spółdzielni W dwóch 
przypadkach Sąd uznał wi-
nę i skazał za dokonanie 
następujących czynów:

- Patrycję K. za ude-
rzanie pięściami i kopanie 
w drzwi na korytarzu w bu-
dynku przy ul. Korfantego 
9C i umyślne uszkodzenie 
drzwi w dniu 18. 03. 2012 r. 
i spowodowanie straty na 
szkodę Spółdzielni w kwo-
cie łącznej 821,88 zł,

- Mariusza M. – za znisz-
czenie 9 grudnia 2011 r. ko-
szem na śmieci aluminio-
wych drzwi w domu przy 
ul. Korfantego 3A i spowo-
dowanie straty na  szko-
dę SSM w kwocie łącznej 
1.572,48 zł. Czynu tego do-
puścił się działając publicz-
nie i bez powodu, okazując 
przez to rażące lekceważe-
nie porządku prawnego.

W przypadku Patryka K. 
sąd umorzył postępowanie, 
ale nieletni przyznał się do 
czynu, tj. zniszczenia czę-
ści ogrodzenia boiska wie-
lofunkcyjnego przy ul. Kor-
fantego – strata ok. 400 zł 
i SSM dochodzić będzie 
tych pieniędzy.

Popełnione przez spraw-
ców czyny naruszały zapi-
sy - wyczerpywały znamio-
na występku z art. 288 par. 
1 k.k., tj.:

Kto cudzą rzecz niszczy, 
uszkadza lub czyni niezdat-
ną do użytku, podlega ka-
rze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.

Sąd z mocy art. 46 par. 
1 k.k. orzekł wobec skaza-
nych naprawienie szkody. 
Art. 46 par. 1 k.k. stanowi 
– wytłuszczenie od redakcji:

W razie skazania za prze-
stępstwo spowodowania 
śmierci, ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu, narusze-
nia czynności narządu ciała 
lub rozstroju zdrowia, prze-
stępstwo przeciwko bez-
pieczeństwu w komunika-
cji, przestępstwo przeciw-
ko środowisku, mieniu lub 
obrotowi gospodarczemu 
lub przestępstwo przeciw-
ko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową, sąd, 
na wniosek pokrzywdzone-
go lub innej osoby upraw-
nionej, orzeka obowiązek 
naprawienia wyrządzo-
nej szkody w całości albo 
w części; przepisów prawa 
cywilnego o przedawnieniu 
roszczenia oraz możliwości 
zasądzenia renty nie stosu-
je się.

Miejmy nadzieję, że teraz 
wszyscy mieszkańcy na-
biorą przekonania, że ka-
ra jest nieuchronna, jeże-
li dojdzie do ujęcia spraw-
cy i jego skazania. Poten-
cjalnym sprawcom propo-
nujemy poważne zastano-
wienie nad skutkami nim 
do ręki weźmie się pusz-
kę spray’u. Nim zaświerzbi 
dłoń, by coś zniszczyć ot, 
tak i to obojętne czy to bę-
dzie szyba, ławka, kosz na 
śmieci czy element wypo-
sażenia domu, windy. Nie 
warto nie tylko później po-
krywać szkodę, ale przede 
wszystkim trafić do rejestru 
skazanych.

2000 zł czeka
Przypominamy, że non 

stop aktualna jest oferta 
Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych lub mniej-
szą – proporcjonalnie do 
szkody, za skuteczne wska-
zanie sprawców dewasta-
cji. Skuteczne, to znaczy 
zakończone albo wyrokiem 
sądu, albo ugodą ze spraw-
cą, który zobowiąże się do 
naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swe-

go wybryku. Zarząd SSM 
czeka na Państwa zgłosze-
nia, bo nie zamierza od-
puścić niszczącym wspól-
ne mienie. Warto zastano-
wić się nad ofertą, 2 tysią-
ce piechotą nie chodzi. Je-
żeli ktoś zamierza przeka-
zać takie informacje to na-
leży składać je pisemnie, 
bądź telefoniczne w Dzia-
le GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

Piotr Sowisło

Trzy wyroki

Brykali i wpadli
Od lat pisząc o dewastacjach ostrzegamy, że 

sprawcy prędzej czy później zostaną ukarani. 
Jest to tylko kwestia czasu i naszego podejścia. Prę-
dzej oznacza, że jakiś mieszkaniec błyskawicznie zare-
aguje i chuligani zostaną przyłapani.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

By w domu było ciepło...
To właśnie latem, administracje wszystkich osiedli, jak i dostawcy oraz wytwórcy energii cieplnej, dążą do 

zrealizowania ustalonych planów robót remontowo-konserwacyjnych sieci, instalacji centralnego ogrze-
wania pod kątem zbliżających się chłodniejszych miesięcy. Także mieszkańcy ze swojej strony poczynili stara-
nia, składając wnioski o wymianę – we własnym zakresie – grzejników w mieszkaniach. TAURON Ciepło S.A. od 
kilku miesięcy prowadzi duże prace na sieciach ciepłowniczych w osiedlach „Węzłowiec” i „Michałkowice”. Sta-
re rury zastępowane są przez nowe – preizolowane.

Osiedle „Centrum”
W ramach przygotowań do sezo-

nu grzewczego wykonano szereg ro-
bót. Wymieniono izolację poziomów 
centralnego ogrzewania – w budyn-
kach przy ulicach Ryszarda Gan-

sińca 2-11, Michałkowickiej 17-23A 
i Spokojnej 1-2, wyprowadzono ru-
ry spustowe do kratek ściekowych – 
przy Powstańców 54AC i Komuny 
Paryskiej 3, wymieniono manometry 
– przy Kruczej 1-3. Trwają natomiast 
prace związane z wymianą zaworów 
podpionowych oraz przy wyprowadze-
niu rur spustowych do kratek ścieko-
wych – Kolejowa 1-6. 

Sprawdzane są i w razie konieczno-
ści uzupełniane lub naprawiane zawo-
ry termostatyczne, odpowietrzniki au-
tomatyczne grzejników na klatkach 
schodowych oraz w pomieszczeniach 
gospodarczych budynków. 

Wkrótce między innymi kontroli 
poddane zostaną złady centralnego 
ogrzewania, także pod kątem szczel-
ności instalacji oraz sprawdzone zo-
staną urządzenia pomiarowe i apa-
ratury regulacyjne po stronie niskie-
go parametru centralnego ogrzewa-
nia, jak również same pomieszcze-
nia, w których znajdują się rozdziela-
cze i węzły. 

Osiedle „Chemik”
Nie inaczej jest w osiedlu „Chemik”. 

Tu w ramach przygotowań do sezonu 
grzewczego m.in. wymieniono według 
potrzeb automatyczne odpowietrzni-
ki w budynkach przy ulicy Walerego 

Wróblewskiego 69, 71, 73, dokonano 
modernizacji rozdzielaczy centralnego 
ogrzewania przy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 39, 47, Niepodległości 58B, Wa-
lerego Wróblewskiego 71 i 73, na-
prawiono zawór nastawny w budynku 
przy ulicy Niepodległości 61G oraz 
wymieniono pion centralnego ogrze-
wania przy A. Zgrzebnioka 45.

We wszystkich budynkach osiedla 
przeprowadzono kontrole aparatury 
regulacyjnej, dokonano konserwacji 
zaworów c.o. w przyłączach i uzupeł-
niono izolacje na rurach centralnego 
ogrzewania, według potrzeb.

Osiedle „Młodych”
Z kolei w osiedlu „Młodych” w ra-

mach przygotowań podjęto między in-
nymi prace związane z zamontowa-
niem zaworów podpionowych w bu-
dynkach przy Placu Skrzeka i Wój-
cika 5A, B, 6 A, B, 7 A, B, remon-
tem węzłów i rozdzielaczy centralnego 
ogrzewania przy Bohaterów Wester-
platte i Alei Młodych, wymianą od-
cinka głównego poziomu rury zasila-

jącej budynek – przy Franciszka Zu-
brzyckiego 1, 2, 3. 

Na bieżąco wymieniano uszkodzo-
ne termostaty oraz zawory w mieszka-
niach i na klatkach schodowych, doko-
nano już konserwacji zaworów oraz fil-

trów w węzłach i rozdzielaczach cen-
tralnego ogrzewania. 

Osiedle „Bangów”
Według informacji administracji, 

osiedle „Bańgów” jest już gotowe do 
rozpoczęcia sezonu grzewczego. By-
ły dokonane przeglądy i konserwacje 
węzłów centralnego ogrzewania. We-
dług potrzeb uszczelniano lub wymie-
niano zawory w rozdzielaczach c.o., 
uzupełniano ubytki izolacji termicznej, 
wymieniano uszkodzone manometry 
i termometry, a także zawory termo-
statyczne oraz odpowietrzniki auto-
matyczne. 

Osiedle „Michałkowice”
W „Michałkowicach” trwa nieprze-

rwanie wymiana sieci ciepłowni-
czej wysokiego parametru przy ulicy 
Obrońców Warszawy. Przy Wyzwo-
lenia prace te zmierzają ku końcowi. 
Właściwie pozostało tylko przywró-
cenie terenu do stanu sprzed robót – 
dróg, chodników, obszarów zielonych. 
To jednak nie koniec robót, jakie TAU-
RON CIEPłO przewiduje w tym osie-

Os. „Węzłowiec”: Prace związane z wymianą sieci ciepłowniczej idą pełną parą.  
Rejon budynków ul. Grunwaldzka 2A - Walerego Wróblewskiego 32 oraz ul. Władysława Łokietka 2B.
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

dlu przed zimą. W os. Aleksandra Za-
wadzkiego we wrześniu planowane 
są kolejne... Od „Zameczka” przeci-
nając ulicę Oświęcimską, dalej uli-
cą Władysława Sikorskie-
go i Leona Kruczkowskiego 
w kierunku apteki. A wszyst-
ko to w jednym celu – zmi-
nimalizowania występowania 
awarii w dostawach ciepła. 
Tych nie chce nikt. 

Poza tym, administra-
cja zrealizowała już usta-
lony wcześniej plan robót 
remontowo-konserwacyj-
nych instalacji centralnego 
ogrzewania przed sezonem 
grzewczym 2012/2013. Wy-
mieniono uszkodzone zawo-
ry termostatyczne i automa-
ty odpowietrzające na klat-
kach schodowych i w su-
szarniach, dokonano kon-
troli i wymiany uszkodzo-
nych urządzeń pomiaro-
wych, aparatów regulacyj-
nych w rozdzielaczach c.o., 
a także uzupełniono izolację 
na poziomach instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynkach. 
Przy ulicy Władysława Sikorskiego 
2, 4 oraz przy Przyjaźni 34-52 wyko-
nano instalację odprowadzającą wo-
dę po spuszczeniu w rozdzielaczach 
centralnego ogrzewania.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Prace związane z przygotowaniem 

osiedla do sezonu grzewczego, w os. 
im. Juliana Tuwima, są już praktycznie 
na finiszu. We wszystkich budynkach 
dokonano przeglądów węzłów i roz-

dzielaczy, sprawdzono i uzupełnio-
no złady a instalacje poddano próbie 
szczelności. Gdy zaszła taka potrzeba, 
czyszczono filtry centralnego ogrze-

wania. Skontrolowano urządzenia po-
miarowe oraz aparatury regulacyjne 
po stronie niskiego parametru c.o., od-
powietrzniki w grzejnikach w klatkach 
schodowych oraz w pomieszczeniach 
gospodarczych budynków. Według 
zgłoszeń, wymieniano uszkodzone au-
tomatyczne odpowietrzniki w mieszka-
niach. Zgodnie z harmonogramem po-
czyniono starania, by wymienić uszko-
dzone zawory w rozdzielaczach i wę-
złach c.o. Dotyczy to ulic: Hermana 

Wróbla 1A, B, 2A, B, C, D, E, 3A, B, 
Wojciecha Korfantego 4A, B, 10A, 
B, C oraz Leśnej. 

Osiedle „Węzłowiec”
Najbardziej widoczne gołym 

okiem prace, prowadzone są 
na „Węzłowcu”. Tam znaczna 
część osiedla (I etap) jest roz-
kopana, a wszystko przez wy-
mianę sieci ciepłowniczych. 
W tym osiedlu to najpoważ-
niejsze roboty na ciepłocią-
gach od wielu lat. Zakończe-
nie montażu przewidziano do 
końca września. Do połowy 
października z kolei należy 
spodziewać się przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego. 

Administracja przyjęła wie-
le pism dotyczących wymiany 
grzejników. Zadaniem ADM 
jest dopilnowanie, by wszyst-
kie czynności z tym związane 
przebiegły jak najszybciej, bo 
sezon grzewczy tuż tuż. 

Oprócz tego, zgodnie z za-
łożonym harmonogramem 
robót remontowo-konserwa-
cyjnych instalacji centralne-

go ogrzewania, dokonano przeglą-
du i konserwacji węzłów pomiarowych 
z wyczyszczeniem filtrów i odmulaczy 
przy ulicy Jana Polaczka 2, 4, 6, 8, 
wymieniono zawory i głowice termo-
statyczne na wszystkich grzejnikach 
w mieszkaniach lokatorskich budynku 
przy Polaczka 4A, B, C. Podobnie jak 
w innych osiedlach, podjęto wszelkie 
czynności kontrolne na instalacjach 
centralnego ogrzewania.

Rafał Grzywocz

UWAGA!	 	UWAGA!	 UWAGA!
DNI	WYWOZU	PRZEDMIOTÓW	WIELKOGABARYTOWYCH	Z	OSIEDLI	SSM:

ŚRODY:	„Chemik”,	„Młodych”,	„Węzłowiec”

CZWARTKI:	„Bańgów”,	„Centrum”,	„Michałkowice”,	 im.	J.	Tuwima
Uprasza się mieszkańców o dostosowanie się do terminów wywozu i wystawianie zbędnych rzeczy na krótko przed 

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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O upamiętnienie w naszym mieście 
Halora, radny Marian Jadwiszczok 
starania podjął krótko po jego śmierci. 
Pierwotnie był pomysł na nadanie je-
go imieniem jednej z ulic, jednak osta-
tecznie stanęło na skwerze, jaki po-
wstał kilkanaście miesięcy temu.

- Mąż całe życie związany był z Sie-
mianowicami Śląskimi. Ko-
chał zieleń. Zawsze, gdy 
przyjeżdżali do nas znajomi, 
pokazywał im tę piękniejszą 
stronę miasta – wspomina-
ła podczas uroczystości Bo-
gumiła Hrapkowicz-Halor, 
wdowa po Antonim. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za tę inicja-
tywę – mówił Jakub Halor, 
syn patrona skweru, zwraca-
jąc się do licznie zebranych 
gości i mieszkańców. 

Adam Cebula – przewod-
niczący Rady Miasta podkreślał z ko-
lei, jak istotna jest pamięć o wybitnych 

ludziach. Tacy jak Antoni Halor, winni 
być należycie honorowani – stwierdził. 

Odsłonięcia tablicy dokonali wspól-
nie Prezydent Miasta – Jacek Guzy 

oraz Bogumiła Hrapkowicz-Halor. 
Uroczystość była punktem kulminacyj-
nym festynu, jaki zorganizowano wła-
śnie przy tym skrawku zieleni. Zieleni 
będącej miłością Halora.

Przypomnijmy, że Antoni Halor był 
reżyserem i artystą plastykiem, któ-
rego twórczość dostrzegano i nagra-
dzano nie tylko w kraju, ale i zagra-
nicą. Ukazało się również wiele pu-
blikacji jego autorstwa o tematyce 
związanej z Górnym Śląskiem. Spod 

pióra tego zasłużonego sie-
mianowiczanina wyszły mię-
dzy innymi: Podania i legen-
dy naszych miast, O słyn-
nych zbójcach Eliaszu i Pi-
stulce, Dziwne imiona utop-
ca, Opowieści miasta z ryba-
kiem w herbie, Żarty nieżar-
ty księdza Stabika czy Prze-
wodnik Siemianowicki. Wę-
drówki po mieście i okolicy. 
Był też autorem opowiadań, 
esejów z dziedziny sztuki, fil-
mu i literatury. W tym roku 

skończyłby 75 lat.
Rafał Grzywocz

Skąd ten smród? – ciąg dalszy

Półtorej roku temu odszedł Antoni Halor. Pod koniec sierpnia br. uroczy-
ście otwarto w Siemianowicach Śląskich skwer jego imieniem – przy 

ulicy Katowickiej, nieopodal stacji benzynowej. Halor przez wiele lat miesz-
kał w osiedlu im. Juliana Tuwima.

Ku pamięci 
Antoniego 

Halora

W poprzednim wyda-
niu „MS” informowa-

liśmy o nieprzyjemnym za-
pachu, jaki dokucza miesz-
kańcom budynków osiedla 
im. Juliana Tuwima, byt-
kowskich osiedli i przy uli-
cy Powstańców. Z Urzędu 
Miasta otrzymaliśmy kolej-
ne wyjaśnienia.

– Jakub Nowaka, p.o. 
rzecznika prasowego UM: 

- Na wniosek Urzędu Mia-
sta Delegatura Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Częstochowie prowadziła do 
końca sierpnia badania nad stęże-

niem zanieczyszczeń powietrza w na-
szym mieście. Kilkukrotnie wysyłali-
śmy pisma do obu firm, na terenie któ-

rych zlokalizowana jest hał-
da (między ulicami Marii Ko-
nopnickiej, Henryka Rut-
kowskiego i Starej Katowic-
kiej – przyp. red.), aby przy-
stąpiły one do zagaszania sa-
mego pożaru oraz wyelimi-
nowania przyczyn jego po-
wstania. Jedna z firm syste-
matycznie eksploatuje hałdę, 
tym samym zmierza w kierun-
ku rozwiązania problemu. 

Wyniki pomiarów mają być 
podstawą do podjęcia ewen-

tualnych kolejnych działań Inspektora-
tu. O postępie w sprawie będziemy in-
formować.  rg

DoDatek mieszkaniowy

przysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

Świadczenie mogą otrzymać oso-
by, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-

znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2012 r. – 799,18 zł) i wynosi:

- 1398,56 zł w gosp. jednoosobowym,
- 998,97 zł w gosp. wieloosobowym, 

tj. 125% kwoty najniższej emerytury
Dochód będący podstawą do przy-

znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą:
- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, 
- 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, - 65 
m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sytu-
acjami życiowymi, uzyskamy w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych

UM ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnioski. pes

Skorzystaj 
z pomocy!
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zapoznaj się z terminem  zachowaj harmonogram  zapoznaj się z terminem

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

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedsta-
wiamy harmonogram odczytów podzielników kosz-
tów ogrzewania.

zawiaDamiamy, że oDczyty wykonywane bęDą tylko w goDzi-
nach popołuDniowych, początek ok. 1600,  a w soboty oD 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulami-
nem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

10.09. 
poniedziałek

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

Leśna 7, 7A-B

11.09. 
wtorek

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

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

12.09.
środa

Niepodległości 61E-H, 63A;
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15; 
Władysława Reymonta 38-44;  
Karola Szymanowskiego 14

13.09. 
czwartek

Niepodległości 63B-C; Grunwaldzka 5A-D;  
Władysława Reymonta 14-24;  

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

14.09.
 piątek

Grunwaldzka 5E-F 4B-C; 
Władysława Reymonta 26-36;  

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23
15.09. 
sobota

Grunwaldzka 4A, 6A-C;

17.09. 
poniedziałek

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

18.09. 
wtorek

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

19.09.
 środa

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

09.10.
wtorek

Grunwaldzka 2A-C

10. 10.
środa

Wyzwolenia 6A-B; Powstańców 54A; 
Walerego Wróblewskiego 69 m. 1-56; 

Grunwaldzka 2D, 7

Termin Budynek, adres

11. 10.
czwartek

Wyzwolenia 10A-B; 
Walerego Wróblewskiego 69 m. 57-112; 
Powstańców 54B; Grunwaldzka 3A-B, 9

12. 10.
piątek

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

Powstańców 54C; Grunwaldzka 3C-F
13. 10.
sobota

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

15. 10.
poniedziałek

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

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

16. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6; Władysława  Jagiełły 13A-B 
Walerego Wróblewskiego 71 m. 57-112; 

Komuny Paryskiej m. 56-110; 

17. 10.
środa

Stawowa 11, 11A; Wł. Jagiełły 7A-C;
Walerego Wróblewskiego 71 m. 113-154; 

Komuny Paryskiej 3 m. 1-55; 

18. 10.
czwartek

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

Władysława Jagiełły 7D, 9C

19. 10.
piątek

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

Władysława  Jagiełły 9A-B
20. 10.
sobota

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

22. 10.
poniedziałek

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

Władysława Jagiełły 3D, 1A
23. 10.
wtorek

Władysława Jagiełły 1B-C

Objaśnienie skrótu: m. - numery mieszkań

Kręgle się nie nudzą
Pomysłów na urozmaicenie wolnego czasu podczas 

wakacji, zapewne było wiele. Oprócz wojaży, wielu 
mieszkańców szukało rozrywki tu na miejscu, jak cho-
ciażby w Strefie Rozrywki „RENOMA”. 

Jak co roku, dzieci i młodzież mogły grać z 20% zniżką za 
godzinę gry od poniedziałku do pią tku, od 11.00 do 16.00. 
Czy z tego korzystały? 

W te wakacje, jak się dowiedzieliśmy, kręgle cieszyły się 
umiarkowanym zainteresowaniem. Częściej zaglądały oso-
by nieco starsze niż młodzież, jednak tej też było trochę. 

Ci co byli mówili:
- Nie lubię upałów, ale nie chce też siedzieć w domu 

i tracić czasu. Dlatego szukam miejsc, gdzie mógłbym się 
z jednej strony schować przed upałami, z drugiej zaś wyko-
rzystać wolną chwilę. Biorę więc znajomych i przychodzę 

w takie miejsca, jak to. Plusem w „RENOMIE” jest na pew-
no brak tłumów – stwierdził Mirosław Suchy. 

- Jestem tu kolejny raz w te wakacje. Idzie mi całkiem 
nieźle ale... bywało już lepiej. Gramy z bratem o colę. Ta-
kie rozgrywki wewnątrzrodzinne dostarczają wielu emocji 
– mówi 14-letni Patryk Michalik.

- Nie będę jakoś specjalnie zachęcał do odwiedzenia tego 
miejsca. Do tego trzeba po prostu chęci. Kręgle szybko się 
nie nudzą, szczególnie jak jest się w dobrym towarzystwie. 
Można grać i grać. Nawet nie wiadomo, kiedy ten czas zle-
ci – podsumowuje Marcin Dendys.

W „RENOMIE”, mimo iż nikt z rozmówców o tym nie wspo-
mniał, można było – co zapewne czynili inni - spróbować 
jeszcze czegoś innego niż bowling. Do dyspozycji odwiedza-
jących są piłkarzyki, lotki, bilard, jak również drink-bar. 

Strefa Rozrywki „RENOMA”, także poza wakacjami, 
otwarta jest codziennie.  rg
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Boisko oficjalnie otwarte!
Tegoroczny 1 wrzesień dzieciom i młodzieży z osiedla „Bańgów” nie bę-

dzie kojarzył się z pierwszym dniem szkoły, a raczej z oficjalnym otwar-
ciem tak długo oczekiwanego nowego boiska wielofunkcyjnego. Z tej oka-
zji Urząd Miasta zorganizował festyn, w ramach którego odbyły się mecze 
pokazowe siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz otwarty turniej tenisa 
i piłki nożnej. 

Zanim doszło do uroczystego otwar-
cia, na obiekcie rozegrano mecze po-
kazowe: siatkówki – między zawod-
nikami i zawodniczkami MUKS Mi-
chałkowice, koszykówki – nauczycie-

le kontra uczniowie oraz piłki ręcznej, 
w którym spotkały się żeńskie zespo-
ły MKS-u Start Siemianowice i Ruchu 
Chorzów (II drużyna).

Kulminacją imprezy rzecz jasna, by-
ło otwarcie boiska. Poza władzami 
Miasta i Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, na uroczystość zapro-
szono między innymi naszą siemiano-
wicką olimpijkę z Londynu – Agniesz-
kę Dygacz (gość specjalny), Prze-
wodniczącego Sejmiku Śląskiego – 
Andrzeja Gościniaka, Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej SSM – Wie-
sława Jaźwca oraz proboszcza para-
fii św. Jana Sarkandra w Bańgowie – 
ks. Krystiana Bujaka. Od jego krótkiej 
przemowy i cytatu z Listu św. Pawła 
do Koryntian rozpoczęła się uroczy-

stość. – Sport uczy szacunku do sie-
bie – mówił. Po odmówieniu modlitwy, 
ksiądz proboszcz poświęcił obiekt i nie 
pozostało nic innego, jak tylko go ofi-
cjalnie otworzyć. Wraz z młodymi pił-

karzami na boisku pojawili się Andrzej 
Gościniak, Prezydent Miasta – Jacek 
Guzy, który znacząco przyczynił się 
do wykonania boiska, Przewodniczą-
cy Rady Miasta – Adam Cebula, Pre-
zes SSM – Zbigniew Lekston. Gwiz-
dek naszej olimpijki – Agnieszki Dy-
gacz oznajmił, że najwyższy czas roz-
począć – rozpocząć nowy rozdział bo-
iska w Bańgowie.

- Długo czekaliśmy na taki obiekt. 
Wiedzieliśmy o podobnych boiskach, 
że są, ale daleko – w centrum miasta 
albo w Michałkowicach. Mamy teraz 
swoje i z tego należy się radować – 
stwierdził Kamil Nowak, mieszkaniec 
osiedla „Bańgów”.

- Jako społeczność „Bańgowa” cie-
szymy się podwójnie, bo spełniono 

obietnicę złożoną nam zarówno przez 
Miasto, jak i Siemianowicką Spółdziel-
nię Mieszkaniową. Powody do radości 
mają szczególnie ci młodsi mieszkań-
cy osiedla. Mamy nadzieję, że wyjdzie 
im to na zdrowie – podsumował Mie-
czysław Hojda, przewodniczący Ra-
dy Osiedla „Bańgów”. 

Tymczasem na scenie przy kręgu ta-
necznym imprezę rozkręcali wspólnie 
Danuta Białas i Krystian Stasiczek. 

Tym razem nie tylko konferansjer-
ką, ale i śpiewem uraczyli zebranych. 
Kolejną szansę pokazania się przed 
szerszą publicznością mieli wycho-
wankowie Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Henryka Jordana – Ula Ko-
zielska, Marlena Chajewska, San-
dra Pietroniec, Martyna Kubecka 
i Rafał Kura. Zabawa trwała do same-
go wieczora.

W uzupełnieniu dodać należy, że 
zwycięzcą otwartego turnieju teniso-
wego został Marcin Wawrzon z „Bań-
gowa”, a w piłce nożnej tryumfowa-
li chłopaki z Bytkowa, rozprawiając 
się najpierw z reprezentacją „Michał-
kowic” 5:0, a później z gospodarzami 
2:0. W nagrodę otrzymali okazałe pu-
chary. Rafał Grzywocz

Boisko poświęcone.

Agnieszka Dygacz – zaczynamy.

Oficjele witają młodych zawodników.

Na scenie i pod nią rej wiedli Danuta Białas i Krystian Stasiczek.
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Niecodziennie bowiem jest okazja 
do odwiedzenia Krakowa, Koszęcina 
czy Wisły, Górnośląskiego Parku Et-
nograficznego, Komendy Miejskiej Po-
licji i Sejmiku Śląskiego – od środka – 
gdzie gościł ich i o Sejmiku opowiadał 
Andrzej Gościniak, przewodniczą-
cy Sejmiku. 

W sierpniu, poza eskapadami do 
Krakowa, Wisły, Koszęcina czy Sie-
wierza, półkoloniści odwiedzili mię-
dzy innymi Komendę Miejską Policji 
w Siemianowicach Śląskich. I co z te-
go wynieśli?

Młodsza aspirant Jagoda Toma-
nek-Olczak – oficer prasowy i sier-
żant sztabowy Damian Plutecki przy-
bliżyli najmłodszym, na czym polega 
praca Policji, gdzie odbywają się od-
prawy, jak wygląda mundur i jakim wy-
posażeniem oraz uzbrojeniem dyspo-
nują policjanci. Półkolonista Mateusz 
Trzcionka osobiście przekonał się, 
że sprzęt przez nich noszony, wca-
le nie jest tak lekki, jak może się wy-
dawać. Policyjni cicerone przedstawi-
li także realizowane kampanie i ak-
cje prewencyjne, na przykład 
„Nie reagujesz – akceptujesz” 
oraz „Zielona Strefa”, doty-
cząca niewłaściwego trakto-
wania zwierząt. Podczas spo-
tkania zwracano uwagę na 
zagrożenia, jakie czyhają na 
każdym kroku, dyskutowa-
no wspólnie, jak ich unikać. 
Wszak bezpieczeństwo dzie-
ci to sprawa pierwszorzęd-
na. Dzieciaki zwiedziły też po-
mieszczenia komendy – „nie-
bieski pokój”, w którym pro-
wadzone są rozmowy z ofia-
rami przestępstw, policyjny 
„areszt”, a także zajrzały do 
prawdziwego radiowozu. Do tego jesz-
cze na zakończenie spotkania, każdy 
z uczestników otrzymał naklejki z wi-

zerunkiem maskotki śląskiej policji – 
„Sznupka”. 

- To nie przypadek, że uczestni-
czyliśmy w tego typu zajęciach – 

mówi Zbigniew Krupski – kierow-
nik Domu Kultury „Chemik”. Od lat 
budujemy program w ten sposób, 

by oprócz rozrywki, dzieci wynosi-
ły z pobytu tutaj coś jeszcze – wie-
dzę, nowe doświadczenia i znajo-
mości. Wiem, że wielu z dzieciaków 
takie miejsca jak zabytkowy Kraków 
czy Koszęcin widziało po raz pierw-
szy. W Skansenie na przykład, dzię-
ki współpracy ze Śląskim Teatrem 
Lalek i Aktora „Ateneum” z Katowic, 
najmłodsi dowiedzieli się, jak tworzy 
się teatr i sami mieli okazję wziąć 
w nim udział. Byliśmy też w Wiśle, 
a tam...Tydzień Kultury Beskidzkiej 
– możliwość zobaczenia zespołów 
z różnych krajów i wysłuchania ich 
koncertów i to zapewne było dla 
nich znacznym przeżyciem. Dziecia-
ki chętnie również brały udział w za-
bawach i konkursach, z chęcią też 
uczestniczyły w „Sportowej Sobót-
ce”, gdzie nasze dziewczęta – che-
erleaderki rozgrzewały publiczność 
przed galą bokserską, inni znów 
z powodzeniem brali udział w zawo-
dach sportowych. 

Tuż przed spacerem nad „Rzęsę”, 
udało nam się podpytać niektórych 
półkolonistów o ich wrażenia z waka-
cji w „Chemiku”:

- Noo, fajnie tutaj. Ja akurat nie lubię 
długiej drogi do Skansenu, szczegól-

nie, jak mi się picie skończy, 
ale tak poza tym, wszystko 
jest ok., a jestem tu już dwa 
tygodnie. Dużo zabawy, dużo 
kolegów i koleżanek już mam, 
chociaż jeszcze dobrze ich 
wszystkich imion nie pamię-
tam – mówił 8-letni Mateusz 
Wasiak z osiedla „Chemik”.

- Mnie z sierpniowych wy-
cieczek podobała się ta do 
ruin zamku w Siewierzu i do 
Wisły, gdzie na scenie wystę-
powały różne zespoły w ład-
nych strojach i to, że mogli-
śmy sobie na stoiskach kupić 
różne fajne, kolorowe pamiąt-

ki – mówiła 10-letnia Weronika z osie-
dla ”Chemik”. 

„Uzbrojony” Mateusz Trzcionka.

U stóp Adama Mickiewicza.

Uciechy było 
wiele

Skończyły się wakacje, równocześnie dobiegła końca przygoda dzie-
ciaków uczestniczących w półkoloniach zorganizowanych przez Dom 

Kultury „Chemik”. Wspomnienia z nich, zapewne pozostaną w ich pamięci 
jeszcze bardzo, bardzo długo.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ciąg dalszy na str. 18
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Sobotnią imprezę zainaugurowała 
rywalizacja juniorów w boule, na bo-
isku tuż obok Rynku Bytkowskiego. 
W zawodach wzięło udział 16 dzie-
ci. Jak mówi Andrzej Waldera, je-
den z organizatorów turnieju: Byliśmy 
świadkami zaciętej, sportowej rywa-
lizacji i zaskakujących wyników. Naj-
wyższe lokaty zajęły bowiem osoby, 
które nieczęsto grają w boule. I tak 
najlepszy okazał się Adrian Sobieraj-
ski, wyprzedzając Olka Hajdera oraz 
Zuzannę Haraf. Wszyscy uczestni-

cy otrzymali upominki, a najlepsi... du-
żą pizzę, słodycze i zestaw gadżetów. 

To był przedsmak tego, co miało do-
piero nadejść. Turniej boule, nie był je-
dynym punktem imprezy, gdzie można 
było zdrowo ze sobą porywalizować. 
Niemal równocześnie odbywały się 
zawody w ping-ponga oraz w piłkarzy-
ki – oba cieszące się niezłym zainte-
resowaniem. Turniej ping-ponga śle-
dził między innymi Tadeusz Gaudyn, 
świeżo upieczony Mistrz Polski TKKF 
w tej dyscyplinie.

Ryszard Seręga z siemianowickie-
go Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, jednego z głównych orga-
nizatorów „Sportowej Sobótki”, zachę-
cał do czynnego uprawiania sportu, 
choćby właśnie w TKKF. - Mamy róż-
ne ogniska, takie jak: „Rytm” – rekre-
acja pań, „Jedność” – siatkówka, „Bar-
tek” – tenis stołowy, „Niebiescy” i „Ko-
ciołek” – piłka nożna. Prowadzimy „te-
rapię dla osób po 55 roku życia”. Jed-
ną z głównych idei tej imprezy jest po-
kazanie ludziom, że istnieją różne wa-
rianty uprawiania sportu, wymagają-

ce mniej lub więcej wysiłku, a zmie-
rzające do utrzymania kondycji czy 
poprawy własnego zdrowia – mówił. 
- Chciałbym przy okazji podkreślić, że 
rozwój rekreacji zależy w dużym stop-
niu od wsparcia Miasta. Od dwóch lat 
nie otrzymaliśmy jako TKKF pomocy. 
Mam pewne obawy czy za jakiś czas, 
rekreacja nie stanie się ekskluzywna 
– tylko dla tych co mają pieniądze – 
stwierdził Seręga. 

W międzyczasie w ekspresowym 
tempie powstawał ring, gdzie „za chwi-

lę” miało dojść do walk bokserskich. 
Zanim jednak doszło do „finału” im-
prezy, każdy mógł spróbować wyci-
snąć sztangę leżąc pod profesjonal-
nym okiem instruktora z siłowni „Her-
kules 3000” z „Węzłowca”. Śmiałków 
chętnych trochę powyciskać, nie bra-
kowało – szczególnie tych młodszych. 
– Nie wiem ile podniosłem, ale na 
pewno dużo, bo myślałem, że mi rę-
ce odpadną – stwierdził 13-letni Ka-
mil Miszczak. 

Po sąsiedzku, „rozłożyła się” Liga 
Obrony Kraju oddział Siemianowice 
Śląskie. Jej członkowie przygotowa-
li wystawę historycznego sprzętu krót-
kofalarskiego. Byli też do dyspozycji 
mieszkańców – można było do wo-
li pytać. Uwagę 11-letniego Michała 
Szydło przyciągnęło jednak elektro-
niczne „polowanie na lisa”, czyli po-
szukiwanie ukrytego nadajnika radio-
wego w terenie z zawiązaną opaską 
na oczach, ze słuchawkami na uszach 
oraz odpowiednim sprzętem. Do zaba-
wy nieustannie zachęcała para prowa-
dzących ubrana rzecz jasna, na spor-

towo – Danuta Białas i Krystian Sta-
siczek. 

Jednym z gości „Sportowej Sobótki” 
był Jerzy Kopański – były zapaśnik, 
medalista mistrzostw świata i Europy 
oraz olimpijczyk z Seulu z 1988 roku. 
W paru zdaniach opowiedział o sobie, 
ale przede wszystkim zachęcał do od-
wiedzenia i spróbowania sił w sekcji 

zapaśniczej GKS-u Katowice, znajdu-
jącej się po sąsiedzku, bo w Katowi-
cach-Wełnowcu.

Kulminacją imprezy miały być i by-
ły walki pokazowe boksu zawodowe-
go Promotorskiej Grupy Bokserskiej 
„Team Siemion”, której menadżerem 
jest Jan Giel. Wokół ringu zebrało 
się, można śmiało strzelić, około 300-
400 widzów. – Nie wszyscy zawodnicy 
startujący tutaj są zawodowcami. Dla 
niektórych to kolejny etap przygoto-
wań do debiutu – mówił wspomniany 
już Jan Giel i zarazem sędzia wszyst-
kich potyczek.

Na ringu kolejno prezentowali się: 
Dawid Guz („Team Siemion Bytom”), 
Mateusz Strama („TS Siemianowice 
Śląskie”) i Damian Gajda („TS Sie-
mianowice Śląskie”) – rywalizując na 
przemian między sobą. – Tak wyglą-
dają walki sparingowe między trzema 
bokserami, gdy podczas treningu bra-
kuje czwartego zawodnika – tłuma-
czył Giel. W kolejnej odsłonie zmie-
rzyli się zawodowcy: Jan Sałamacha 
(„TS Siemianowice Śląskie”) i Mar-
cin Wierciszewski („TS Siemianowi-
ce Śląskie”). Dalej między linami zoba-
czyliśmy Pawła Seligę („TS Gliwice”) 
i Adama Grabca („TS Siemianowi-
ce Śląskie”). W czwartej walce zmie-
rzyli się Piotr Tomaszek („TS Sie-

Do trzech razy sztuka
Latem zeszłego roku przymierzano się do zorganizowania na Rynku Byt-

kowskim „Sportowej Sobótki” – nie udało się. Dlaczego? Pogoda... Sytu-
acja powtórzyła się i w lipcu tego roku. Nie złożono jednak broni. Dwa tygo-
dnie temu wreszcie się powiodło, a na Rynku zobaczyliśmy między innymi 
pokazowe walki bokserskie na prawdziwym ringu. I to pod gołym niebem!

Najlepsi w turnieju boule.

Jerzy Kopański – były zapaśnik, 
medalista mistrzostw świata 

i Europy oraz olimpijczyk  
z Seulu z 1988 roku.

ciąg dalszy na str. 19



17MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2012

s-
28

1/
9-

12

s4
10

-1
2/

11

s-
28

0/
9-

12
s-

27
8/

9-
12

Jeszcze nie oszczędzaj!!!
Lato dobiega końca. Za kilka, mo-

że kilkanaście dni, rozpocznie się 
nowy sezon grzewczy. Przypominamy 
o sprawdzeniu, czy zawory termosta-
tyczne na naszych grzejnikach są od-
kręcone na maksimum. Podczas prze-
rwy w sezonie grzewczym wykonywa-
ne są dziesiątki prac konserwacyjno-re-
montowych sieci i instalacji centralnego 

ogrzewania. O konieczności ich prze-
prowadzenia zbędne jest pisanie. Ro-
boty te wymagają czasami spuszcze-
nia czynnika grzewczego, co w kon-
sekwencji przy powtórnym napełnia-
niu może spowodować zakłócenia 
(np. zapowietrzenie instalacji) w dosta-
wie ciepła. Otwarty na maksimum za-
wór znacząco eliminuje to zagrożenie.
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- Ja za to wspominam wycieczkę 
do Krakowa. Przede wszystkim wi-
dzieliśmy tam smoka, co zionął raz 
na jakiś czas ogniem, byliśmy też 

na Rynku. Fajnie, śmiesznie, ogól-
nie wesoło – stwierdziła 8-letnia 
Julia Wolanin z „Centrum”.

- Jak wygląda mój zwykły dzień na 
półkoloniach? Najpierw się wszyscy 
zbierają, następnie trochę bawimy się 

tutaj na miejscu, a później wszystko 
zależy od pana i pani, co będziemy ro-
bić. Często wychodzimy na zewnątrz, 
ja tam jednak wolę zabawy w środku. 
I tak będzie co opowiadać w szkole – 

zapowiadała 11-letnia Paulina Frą-
czek z osiedla „Młodych”.

- Spędziłem tu większość moich wa-
kacji. Najbardziej będzie mi brakowało 
częstych wyjść na basen – uwielbiam 
pływać. Poza tym jeszcze gry w pił-
karzyki, „berka” albo „w chowanego” 
– powiedział 8,5-letni Daniel Seferi 
z osiedla „Młodych”.  

W tegorocznych letnich półkoloniach 
z Domem Kultury „Chemik” wzięło 
udział 110 dzieci, przeważnie w wieku 
od 8 do 12 lat. Większość z nich po raz 
pierwszy... Co warto podkreślić, były to 
jedyne półkolonie w mieście, które od-
bywały się bez przerwy, przez cały wa-
kacje. Zbigniew Krupski już zapowiada 
i zachęca rodziców do wygospodarowa-
nia czasu swoim podopiecznym na za-
jęcia właśnie w DK „Chemik” i oczywi-
ście na zimowe ferie.  Rafał Grzywocz

Uciechy  
było wiele 

To ci dopiero nagroda!

W gościach u Andrzeja Gościniaka, przewodniczącego 
Sejmiku Śląskiego.

Nad wodą czas płynie zbyt szybko.

Szczęście, bogactwo czy...

Wisła.

ciąg dalszy ze str. 15
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mianowice Śląskie”) oraz Remigiusz 
Wóz („TS Siemianowice Śląskie”). Ja-
ko ostatni na ringu pojawili się Piotr 
Filuś („TS Siemianowice Śląskie”), 
Łukasz Uszyński („TS Gliwice”) oraz 
Amadeusz Radomski („TS Bytom”).

- Zobaczyłem kawałek dobrego bok-
su. Niby walki tylko pokazowe, ale było 
widać, że nikt z chłopaków nie chciał 
źle wypaść przed szerszą publiczno-
ścią i wyraźnie ponosiła ich ambicja – 
komentował Andrzej Szwelc z osie-

dla im. Juliana Tuwima. Zadowolony 
z przebiegu walki i w ogóle całej im-
prezy był Jan Giel: Uważam, że to się 
udało. Szczególnie ucieszyła mnie po-
goda. Od rana tylko spoglądaliśmy 
w niebo i mieliśmy nadzieję, że nic nie 
pokrzyżuje nam planów. I się udało!

Dziękuję szczególnie Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zbi-
gniewowi Krupskiemu za pomoc w or-
ganizacji. Chciałbym coś podobnego 
w naszym mieście jeszcze powtórzyć.

Po emocjach związanych z walkami 

bokserskimi, była chwila na coś lżejsze-
go – podstawy samoobrony. Prowadzili 
je Anna Molka i Marcin Kolasa.

W trakcie imprezy pojawili się przed-
stawiciele władz Siemianowic Śląskich 
– między innymi Prezydent Jacek Gu-
zy oraz Przewodniczący Rady Miasta 

– Adam Cebula, którzy bacznie przy-
glądali się zmaganiom bokserów. 

Wspólną zabawę zakończono mu-
zycznie. 

Organizatorami „Sportowej Sobót-
ki” byli: Miejskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej i Liga Obro-
ny Kraju, Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Stowarzyszenie „Nasz 
Dom” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Bytkowa.

Na jednym ze zdjęć z bokserskich 
walk coś nie pasuje.

Pytanie brzmi: Co!!!
Czekamy na odpowiedzi e-mailo-

we: ssm@poczta.fm i listowne. Kartki 
pocztowe, listy kierujemy z dopiskiem 
„Coś nie pasuje” na adres Redakcja 
„Moja Spółdzielnia” 41-106 Siemiano-
wice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20. Bę-
dzie nagroda. Rafał Grzywocz

Ufff...

Po raz pierwszy na bytkowskim rynku stanął ring i przeprowadzono bokserskie walki.

Emocje na widowni.

Piłkarzyki mają wzięcie u wszystkich.

Wisła.

ciąg dalszy ze str. 16

Do trzech razy sztuka
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

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

Festyn współorganizują:
RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”

OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Urząd Miasta

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”
zapraszają na:

IX Święto Bytkowa
R y n e k  B y t k o w s k i

8  w r z e ś n i a  2 0 1 2  r .
14:00 – 14:30 – Występy Młodzieży z Zespołu Szkół 

Integracyjnych

14:30 – 15:00 – Występy Młodych Artystów z Gimnazjum nr 3

15:00 – 15:30 – Zespół Muzyczny z II LO im. Jana Matejki

15:30 – 16:00 – Młodzi Artyści z Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Henryka Jordana

16:00 – 17:00 – ARKADIA BAND – Śląski Zespół Muzyczny

17:00 – 18:30 – Biesiada Góralska z Kabaretem „U Bacy”

18:30 – 19:00 – Wręczenie Laurów Bytkowa
19:00 – 20:30 – Recital Andrzeja Potępy z przyjaciółmi

20:30 – 21:45 – Recital Zbigniewa Wodeckiego

22:00 – Zakończenie święta – pokaz sztucznych ogni
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Od kilkunastu miesięcy na łamach „MS” prezentujemy osoby zasługujące na wyróżnienie ze względu na nietuzinkowe 
zainteresowania bądź znaczące osiągnięcia czy to w działalności zawodowej, społecznej, sportowej lub kulturalnej.

Przypominamy o możliwości współredagowania tej rubryki i zapraszamy wszystkich Czytelników do nadsyłania swoich 
propozycji osób, które Waszym zdaniem, PT Czytelnicy, wszyscy powinni poznać.

Wspólnie nie pozwólmy, by jakiś ciekawy człowiek pozostał niezauważony.

Nasza rodzynka na Olimpiadzie
Po dwunastu latach przerwy, od czasu występu ciężarowca – Mariusza Rytkowskiego w Sydney w 2000 ro-

ku (9 miejsce w kat. półciężkiej 85 kg – przyp. red.), wreszcie doczekaliśmy się kolejnych siemianowic-
kich akcentów w Igrzyskach Olimpijskich. W Londynie wystartowała mieszkanka osiedla „Węzłowiec”, chodziar-
ka – Agnieszka Dygacz. Poza nią, na karty siemianowickiego sportu wpisał się Adam Skrodzki – szermierz, który 
urodził się w Siemianowicach Śląskich. 

Skontaktowaliśmy się z Agnieszką 
Dygacz, czterokrotną mistrzynią Pol-
ski, uczestniczką chodu na 20 kilo-
metrów podczas niedawno zakończo-
nych Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

- Rafał Grzywocz: Pani Agniesz-
ko, czy emocje związane 
z występem na największej 
sportowej imprezie świata 
już opadły?

- Agnieszka Dygacz: Tak, 
już opadły.

- Musi nam Pani wszystko 
po kolei opowiedzieć. Kiedy 
dowiedziała się Pani, że je-
dzie do Londynu? Co o tym 
zadecydowało? 

- Mieliśmy ustalone mini-
mum, jakie trzeba było speł-
nić, by móc wystartować 
w IO. Ja to osiągnęłam już 
w zeszłym roku podczas Mi-
strzostw Polski w Warszawie. 
W tym sezonie musiałam tyl-
ko potwierdzić formę. Tym 
sposobem zakwalifikowałam 
się do Londynu.

- Jak wyglądają przygotowania 
olimpijskie? 

- W zasadzie podobnie, jak do in-
nych zawodów. Obozy, obozy i jesz-
cze raz obozy. Można nawet powie-
dzieć, że przygotowania trwają całe ży-
cie. W tym roku miałam kontuzję, która 
praktycznie wykluczyła mnie na półto-
rej miesiąca z treningów. Tym samym 
występ tam, nie do końca był taki, jak-
bym chciała. Po tej przerwie musiałam 
zacząć niemal od samego początku. 

- Proszę powiedzieć o olimpijskiej at-
mosferze z punktu widzenia uczestni-
ka. Inaczej wygląda to w telewizji, ina-
czej zapewne „w środku” – o otwarciu 
i zamknięciu imprezy, wiosce olimpij-
skiej, oczekiwaniu na start.

- Na rozpoczęciu Igrzysk nie byłam, 
ale na zamknięciu, które miało bar-
dziej rozrywkowy charakter – owszem. 
Do Londynu przyjechałam tydzień 

przed startem. W wiosce olimpijskiej, 
gdzie mieszkali sportowcy, panowała 
wspaniała atmosfera. Był to ogrodzo-
ny teren, na który można było wejść 
tylko za okazaniem akredytacji. Każ-
da reprezentacja mieszkała w osob-

nym budynku lub jego części. Oprócz 
tych wszystkich domów, w wiosce by-
ła wielka stołówka, siłownia, nieda-
leko stadiony i inne obiekty sporto-
we. W tygodniu poprzedzającym start, 
praktycznie już nic nie robiłam. Raczej 
spokojne treningi, a przede wszystkim 
odpoczynek, wyciszenie. Tam na miej-
scu widać było różnorodność narodo-
wą. Wyprzedzając nieco fakty, przy 
trasie gdzie startowałyśmy, dopingo-
wało nas wielu kibiców z różnych kra-
jów, oczywiście mnóstwo Polaków. 
Naprawdę niepowtarzalna atmosfe-
ra. Na żadnych zawodach nie spotka-
łam tylu kibiców. To nas – zawodnicz-
ki, wręcz niosło. 

- Więc mamy ten dzień – 11 sierp-
nia br. – najważniejszy chód w do-
tychczasowej karierze...

- Sportowcy różnie podchodzą do 
swoich startów. Ja podeszłam spo-

kojnie. Nie miałam bezsennych no-
cy, wielkiego stresu. Jedyny moment, 
gdzie poczułam zdenerwowanie, to 
będąc już na linii startu, tuż przed 
początkiem rywalizacji. Jednak gdy 
padł strzał, po prostu robiłam swoje. 

I tak pierwsza część dystansu 
przebiegła tak jak chciałam. 
Później poczułam ból w no-
dze. Musiałam zwolnić. Nie 
mogłam już zrealizować swo-
jego planu, czyli przyspiesze-
nie na ostatnich kilometrach. 
Tak czasem, niestety, bywa. 
Ten ból od czasu do cza-
su powraca – wrócił akurat 
w tym najważniejszym star-
cie...

- Czyli była szansa na lo-
katę wyższą niż i tak niezłe 
23 miejsce? A był to prze-
cież dopiero Pani debiut 
olimpijski.

- Z wyniku jestem zadowo-
lona, ale wydaje mi się, że 
stać było mnie na więcej. Mi-
mo wszystko osiągnęłam dru-

gi wynik w karierze – 1:31.28 (tryumfa-
torka – Rosjanka Jelena Łaszmano-
wa osiągnęła czas 1:25.02, co jest naj-
lepszym wynikiem w historii – przyp. 
red.). Jestem nawet trochę zaskoczo-
na tak wysokim poziomem rywaliza-
cji. Rekord olimpijski i świata, wiele za-
wodniczek pobiło swoje najlepsze wy-
niki życiowe. Poziom wzrasta. To za-
powiada, że trzeba będzie jeszcze 
mocniej pracować na treningach. 

- Chciałbym teraz cofnąć się nie-
co wstecz, do początków Pani ka-
riery. Co wpłynęło na to, że wybra-
ła Pani tę dyscyplinę sportu? Mnie 
nasuwają się sukcesy wielokrotne-
go mistrza olimpijskiego w chodzie, 
Roberta Korzeniowskiego. Jak było 
w rzeczywistości?

- Tak naprawdę był to przypadek. 
Zawsze uprawiałam jakieś dyscypli-

Agnieszka Dygacz (pierwsza z lewej)  
na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. F
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Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas

ciąg dalszy na str. 22
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ny sportu: biegałam, pływałam, gra-
łam w tenisa. Po siedemnastym roku 
życia zaczęłam biegać tak dla siebie, 
by poprawić formę, a nawet schudnąć. 
Dowiedziałam się, że w WPKiW (dziś 
Park Śląski – przyp. red.) odbywają 
się zawody biegowe. Tam też pozna-
łam Michała Pawusza, który trenował 
w AZS Katowice i namówił mnie, bym 
o uprawianiu sportu pomyślała na po-
ważnie. Wydawało mi się, że przecież 
17 lat, to chyba już trochę za późno, 
że trzeba było wcześniej o tym my-
śleć. Aczkolwiek okazało się, że jed-
nak nie. Wspomniany kolega zapro-
wadził mnie na stadion. Pracował tam 
Szymon Wdowiak mój obecny trener 
i zaproponował w pewnym momencie, 

bym przeszła się po stadionie. I tak 
chodzę do dzisiaj. 

- Po Siemianowicach Śląskich tak-
że?

- Nie, tu raczej nie. Jak jestem na 
miejscu, trenuję w Katowicach. 

- Pierwszy sukces? 
- Nie przyszedł łatwo. Na począt-

ku miałam problemy z techniką. Pod-
czas zawodów sędziowie bardzo czę-
sto zdejmowali mnie z trasy. Trenowa-
łam długo sama. Nauczyłam się źle 
chodzić. Ciężko pracowałam nad wy-
eliminowaniem złych nawyków. A gdy 

już to osiągnęłam, wkrótce przyszły 
sukcesy, mistrzostwo Polski juniorów 
i dalej już w seniorach, tytuły Mistrzyni 
Polski, wreszcie Igrzyska Olimpijskie, 
tak w dużym skrócie. 

- Kulminację tego sezonu ma Pani 
już za sobą. Co dalej?

- Teraz chcę trochę odpocząć. Mam 
w tym roku jeszcze parę startów. Być 
może pojadę do sanatorium, gdzie 
zregeneruję siły. W listopadzie znów 
rozpoczną się obozy. 

- Obyśmy nie czekali kolejnych 
kilkunastu lat na udział siemiano-
wiczan w Igrzyskach Olimpijskich. 
Przy Pani obecnej formie tym, jak na 
razie, nie musimy się chyba martwić. 
Powodzenia i dziękuję za rozmowę. 

Rafał Grzywocz

Nowe rondo świętowano podczas festynu
Nie było jakiejś specjalnej uroczystości, przecięcia wstęgi itp. Powstanie nowego ronda w Bytkowie – tego z 

lokomotywą i wagonikiem po środku – świętowano podczas festynu zorganizowanego w pierwszą niedzielę 
września przy Stawie Brysiowym w osiedlu „Węzłowiec”. Były władze miasta, było wielu mieszkańców okolicz-
nych osiedli. Bawiono się przednie.

Swoje miejsce podczas festynu zna-
lazły dzieci – tańcząc z Darią, ucząc 
się angielskiego z kangurem czy ba-
wiąc się i nie tylko ze specjalnie wy-

szkolonymi psami-terapeuta-
mi z Fundacji Ama-Canem 
– Akilą, Zirą, Deksterem i Ze-
tą – w ramach dogoterapii. 
Przy okazji dowiedziano się 
o niedawno założonym Sie-
mianowickim Stowarzysze-
niu Pomocy „Narnia”, sku-
piającym się na organizowa-
niu zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci, jak np. przy odrabianiu 
zadań domowych, nauce tań-
ca czy wspólnych zabawach. 

Imprezę ubarwiły koncerty 
zespołów „Virus Ego” i „Me-
trum” oraz występy tanecz-
ne „Divy”. Kolejną szansę pokaza-

nia się przed szerszym gronem dosta-
ła siemianowicka młodzież. Na scenie 
wystąpili kolejno: Marzena Andrzej-
czak, Marlena Chajewska, Rafał Ku-

ra, Sandra Pietroniec oraz Martyna 
Kubecka. 

- Jak najwięcej takich festynów. Je-
sienią lub w przyszłym roku mam na-
dzieję, że znowu się spotkamy w tym 
samym miejscu. A co do ronda, jest 

to moim zdaniem słuszna in-
westycja. Pamiętam jak sa-
mochody czy autobusy jadą-
ce od strony Siemianowic-
kiego Centrum Kultury miały 
problem z włączeniem się do 
ruchu, bo nikt ich nie chciał 
wpuścić. Teraz chyba pójdzie 
to sprawniej. Po to zrobili te 
rondo? – dociekał p. Marek z 
osiedla „Młodych”.

Na festyn pod patronatem 
Jacka Guzego – prezydenta 
miasta, mimo „sennej” pogo-
dy, zjawiło się całkiem sporo 
mieszkańców. Kiełbaski, po-

pcorn, piwo miały wzięcie.  rg

ciąg dalszy ze str. 21

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

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

Dwa	listy		
o	stanie	ulicy		

Wojciecha	Korfantego
Witam

Właśnie przeczytałem w gazetce 
z sierpnia list, a właściwie prośbę mło-
dej mieszkanki ulicy Grunwaldzkiej 3 
o ponowny montaż progów zwalnia-
jących na jej ulicy i chyba znalazłem 
częściowe rozwiązanie.

Mieszkam przy ulicy Korfantego 15 
i żeby dojechać do mojej posesji mu-
szę najpierw sforsować drogę prowa-
dzącą wzdłuż ogródków działkowych.

Tak jest, to nie lapsus językowy, słowo 
sforsować dokładnie oddaje stan rzeczy.

Ww. droga wygląda jak po ostrzale 
moździerzowym i przejazd przez nią 
samochodem osobowym stanowi nie 
lada wyzwanie.

No tak, tylko co to ma wspólnego 
z ulicą Grunwaldzką?

Ano, tyle, że w połowie tej drogi jest 
zamontowany próg zwalniający, który 
przy obecnym stanie nawierzchni jest 
akurat najmniejszą przeszkodą do po-
konania.

Tenże próg nosi ślady zużycia, a na-
wet w dwóch miejscach jest lekko 
uszczerbiony ale... na w miarę normal-
nej drodze na pewno spełniałby swoje 

zadanie tak jak i kiedyś u nas bywało.
A więc sprawa jest prosta, miesz-

kańcy osiedla Węzłowiec potrzebują 
progu a nasz próg jest chichotem hi-

storii, bo jego funkcja naturalnie za-
nikła i nic nie zapowiada poprawy sy-
tuacji (cytat decyzji UM z dnia 16. 07. 
2012 r.: „likwidacja wyrw i uszkodzeń 
w nawierzchni jezdni na ul. Korfante-
go może zostać wykonana po przy-
dzieleniu dodatkowych środków finan-
sowych na bieżące utrzymanie dróg”) 
tak że może ktoś w UM podejmie roz-
sądną decyzję o przeniesieniu owego 
elementu na ulicę Grunwaldzką, czym 
pewnie uszczęśliwi sporą grupę tam-
tejszych mieszkańców.

Pozdrawiam Marcin Heljasz 
P.S. Wyrażam zgodę na przesłanie 

tego e-maila do UM w Siem-cach Śl. 
oraz na publikację moich danych oso-
bowych.

Radni	–	bezradni?
Nie tak dawno pisałem do gazet-

ki spółdzielczej o problemie dziura-

wej drogi dojazdowej do ulicy Kor-
fantego 10, 14-17. Nie wiem czy to 
zbieg okoliczności czy celowe działa-
nie polityczne, ale mieszkańcy otrzy-
mali ostatnio (w skrzynkach poczto-
wych) pismo od pana Karola Termina 
(radnego), że stara się on o naprawę 
tej drogi od kilku miesięcy. Niestety, 
bezskutecznie, ponieważ nie ma pie-
niędzy na ten cel w UM. A mnie de-
nerwuje to, że tzw. „grupa trzymają-
ca władzę” (czyli radni i prezydent) 
przeznaczają ogromne pieniądze na 
jakieś bezsensowne kule, lokomo-
tywy na rondach lub jakiś park tra-
dycji a na drogi nie ma. Nie mówiąc 
już o stworzeniu obwodnic miasta. 
Uważam, że obecnie ekipa rządzą-
ca w naszym mieście jest najgorsza 
ekipą od wielu lat. Urząd Miasta wo-
li burzyć swoje niszczejące budyn-
ki niż remontować lub budować no-
we. Dziwi mnie jeszcze to, że Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa jako instytucja, która jest w posia-
daniu tak dużej ilości lokali mieszka-
niowych w mieście nie umie wywrzeć 
presji na rządzących, aby drogi do-
jazdowe były naprawiane. Przecież 
jakby nie SSM to miasto Siemiano-

ciąg dalszy na str. 24

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 
debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na któ-

re oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego 
też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy 
w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do 
nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać 

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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wice by nie istniało. Ale problem jest 
w tym, że komuś musi na tym, choć 
trochę zależeć.

Lokator ulicy Korfantego
- dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Stan nawierzch-
ni dróg należących do miasta ulic 
Wojciecha Korfantego i Hermana 
Wróbla nie tylko od lat pozostawia 
wiele do życzenia, lecz jest skan-
daliczny. Drogi te narażają kierow-
ców na znaczne utrudnienia w po-
ruszaniu się pojazdami. Znajdujące 
się na nich wyrwy sprawiają jakby, 
co kilka metrów ułożono tam pro-
gi zwalniające. Omijanie tych dziur 
wymaga znacznych umiejętno-
ści. Problem ten dotyczy nie tylko 
tych dróg na spółdzielczych osie-
dlach, ale także np. części ul. Alfon-
sa Zgrzebnioka oraz ul. Dojazdo-
wej do ul. Okrężnej. Po wielu inter-
wencjach radnych Rady Miasta Sie-
mianowice Śl., Rad Osiedli kilku ka-
dencji oraz Zarządu SSM udało się 
w br. doprowadzić do remontu czę-
ści ul. Hermana Wróbla, a także 
znacznej części ul. Alfonsa Zgrzeb-
nioka. Z posiadanych przez nas in-
formacji od Prezydenta Jacka Guze-
go wynika, że remont wyżej wymie-
nionych ulic jest przewidziany do 
wykonania w 2013 r. Ufamy, że ter-
min, ku zadowoleniu setek miesz-
kańców, zostanie dotrzymany, a pó-
ki co liczymy, że służby miasta zni-
welują największe wyrwy.

Mamy świadomość, że realizacja 
wszelkich prac wymaga często nie-
małych środków, lecz ciągnący się 
latami problem dojrzał chyba do 
ostatecznego załatwienia.

Po	co	te	blachy?
Proszę o wyjaśnienie, jaką funkcję 

pełnią blachy zamontowane na balko-
nach ostatnich kondygnacji na osie-
dlu Bańgów. Czy istnieje możliwość 
ich samodzielnego demontażu (bez 
zgody SSM)? Stanowią one, moim 
zdaniem, wątpliwą ozdobę budyn-
ków. Chciałabym w ich miejsce za-
montować bardziej estetyczne pane-
le drewniane.

Pozdrawiam
Joanna R. (Os. Bańgów)

- dane do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Remonty elewacji 

budynków przy ulicach Władysła-

wa Reymonta, Marii Skłodowskie-
-Curie przeprowadzane są zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją i wy-
danym stosownym pozwoleniem 
budowlanym. Celem wykonywania 
oblachowania attyk jest zabezpie-
czenie tych elementów konstruk-

cyjnych przed ich dalszą degrada-
cją na skutek erozji betonu, która 
jest efektem oddziaływania atmos-
fery. Poza Pani opinią ADM osiedla, 
jak i Zarząd SSM, nie otrzymali ne-
gatywnych ocen tego sposobu wy-
konania zabezpieczeń, a przeciw-
nie odnotowano wiele pochwał i po-
zytywnych opinii wskazujących na 
trafność przyjętego rozwiązania.

Przy okazji informujemy, że zgod-
nie z przepisami Prawa budowlane-
go jakakolwiek samodzielna inter-
wencja w elewacje budynków była-
by samowolą budowlaną ściganą 
przez nadzór budowlany.

Mój	 list	się	nie	pojawi...
Witam

Jestem mieszkanką osiedla ,,Węzło-
wiec”. W gazetce spółdzielczej instru-
ujecie Państwo Czytelnika, jak powi-
nien pisać do redakcji. Z Państwa tek-
stu wynika, że mail powinien być zwię-
zły, przedstawiający w prosty sposób 
meritum sprawy, o jakie nam cho-
dzi. Napiszę więc krótko, dlaczego na 
osiedlu, gdzie prace budowlane trwają 
od ponad miesiąca nagle pojawia się 
problem braku ciepłej wody? Czy ta-
kiej sytuacji nie można było uniknąć?

W każdym numerze można prze-
czytać o tym jak bardzo mieszkańcy 
powinni się starać, żeby osiedla wy-
glądały lepiej, by ganić akty wandali-
zmu. Pytanie brzmi, dlaczego my ja-
ko mieszkańcy mamy się starać dla 
wspólnoty mieszkaniowej, która trak-
tuje nas, co najmniej niezbyt dobrze. 
Zdaję sobie sprawę, że na niektó-
re rzeczy nie macie Państwo wpły-
wu, jednak warto byłoby zmienić cho-
ciażby stosunek do odbiorcy – miesz-
kańca. Jestem przekonana, że mój 
list prawdopodobnie nie pojawi się 
na łamach spółdzielczej pracy lub od-
powiedź będzie utrzymana w grzecz-
nym, ale protekcjonalnym tonie.

Mimo wszystko piszę by zwrócić 
Państwu uwagę na absurd sytuacji – 
czy brak ciepłej wody przez praktycz-
nie cały tydzień w cywilizowanym eu-
ropejskim kraju nie jest dla Państwa 
skandalem? 

Czy ktokolwiek byłby zadowolony?
Pozdrawiam,

Magdalena Tomanek 
Zarząd SSM: Zgodnie z umową 

podpisaną z dostawcą energii ciepl-
nej służącej m.in. do podgrzewania 
wody, dostawca ma prawo w okre-
sie letnim do przerwy technologicz-
nej do 14 dni. Przerwa ta ma służyć 
do wykonania niezbędnych prac re-
montowych zwłaszcza po to, by 
w sezonie grzewczym – także po-
za nim – nie występowały przerwy 
spowodowane awariami urządzeń 
dostarczających ciepło w tym do 
celów ciepłej wody użytkowej.

Nie jest prawdą, jakoby w „cy-
wilizowanych” europejskich kra-
jach nie występowały takie przerwy, 
gdyż wszędzie muszą być wykony-
wane niezbędne i planowane roboty 
remontowe, bo wszędzie eksploato-
wane urządzenia takich remontów 
po prostu wymagają.

Reasumując można stwierdzić, 
że występowanie przerw techno-
logicznych jest czymś naturalnym 
i normalnym. Z pełną odpowiedzial-
nością stwierdzamy natomiast, że 
w naszych zasobach są one spo-
radyczne i stąd rozumiemy roz-
goryczenie mieszkańców nieprzy-
zwyczajonych do tego typu utrud-
nień. Odnosząc się do uwagi o sta-
raniu się prosimy o spokojne zasta-
nowienie się nad stwierdzeniem, bo 
każdy mieszkaniec jako członek tej 
wspólnoty stara się w takim przy-
padku dla siebie, bo za usuwanie 
aktów wandalizmu nie ponosi kosz-
tów nikt inny, jak zamieszkali. Temu 
też służy dbałość o poprawę este-
tycznego wyglądu domów chociaż-
by poprzez ozdabianie balkonów 
kwiatami czy np. szanowanie ziele-
ni wspólnej, utrzymywanej ze środ-
ków mieszkańców.

Nie wiemy skąd przypuszczenie 
o niezamieszczeniu listu. Przez 19 
lat wydawania „MS” nie było takich 
sytuacji, jedynie w przypadkach 
anonimów, co określiła redakcja nie 
należy spodziewać się odpowiedzi. 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 23
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A co do ugrzecznionych odpowie-
dzi, to proszę sobie wyobrazić, co 
działoby się gdyby forma była inna. 

Ograniczają	widok
Dzień dobry.

Chciałem zwrócić uwagę na wyjazd 
z nowego parkingu przy ulicy Kolejo-
wej między domami o numerze 4 i 2B. 
Po jednej i drugiej stronie wyjazdu ro-
sną krzewy, które całkowicie zasłania-
ją widok wyjeżdżającym z parkingu. 
Zdarzyło mi się już dwukrotnie nie za-
uważyć samochodów wyjeżdżających 
od strony garaży. Bardzo bym pro-
sił o mocne skrócenie roślin, bądź ich 
przesadzenie (szczególnie tych przy 
budynku Kolejowa 4).

Dziękuję Artur B.
- dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Centrum” niezwłocznie po 
otrzymaniu e-maila od redakcji 
„MS” przeprowadzi przycięcie krze-
wów ograniczających widoczność 
wyjeżdżającym z parkingu.

Zaśmiecają	nam	
klatki	schodowe

Witam
Od kilku lat funkcjonują na osiedlu, 

przed wejściem na klatkę schodową, 
miejsca na reklamy – z informacją 
o zakazie roznoszenia reklam w do-
mu. Jednakże stwierdzam, że zakaz 
ten jest omijany – reklamy pozosta-
wiane są w klatce schodowej, nalepia-
ne są na skrzynki pocztowe.

Przykładem firmy, która zaśmieca 
nam klatki schodowe, a skrzynki pocz-
towe traktuje jako swoistą tablicę re-
klamową, jest: firma oferujące kredyty 
chwilówki z siedzibą przy ulicy Świer-
czewskiego – od red.: dane adreso-
we, w tym nr telefonów usunięto. 

W związku z powyższym mam pyta-
nie czy mogą Państwo wywrzeć jakiś 
wpływ na takie firmy, aby ulotki rekla-
mowe były zostawiane w miejscach 
do tego przeznaczonych (przed wej-
ściem do budynku), a nie wewnątrz 
klatek schodowych - w skrzynkach 
lub na nich.

Z poważaniem
Jacek Kubiak

Zarząd SSM: Administracje 
wszystkich osiedli egzekwują od 

dozorców obowiązek usuwania 
reklam pojawiających się w klat-
kach schodowych poza skrzyn-
kami do tego celu przeznaczony-
mi. Wielokrotnie również wysyła-

no stosowne pisma do firm wid-
niejących na takich ogłoszeniach, 
a także powiadamiano Straż Miej-
ska, która jednak w myśl obowią-
zujących przepisów ma niewielkie 
możliwości karania firm, gdyż ta-
kie działania są trudne do wyeg-
zekwowania mimo widniejących 
nazw, adresów oraz numerów te-
lefonicznych.

I	znowu	progi
Nawiązuję do poczty z numeru 

8/2012 naszej gazetki pt. „Były progi...” 
gdzie udzielający odpowiedzi delikat-
nie „spędzlował” autorkę interwencji.

Mam pytanie – dlaczego tak bez-
warunkowo – bez zapewnienia bez-
piecznego użytkowania i wykonywa-
nia niezbędnych napraw przeciążo-
nej drogi przekazał drogę osiedlo-
wą (majątek Spółdzielni) – jaką by-
ła ul. Grunwaldzka - na rzecz Mia-
sta. Teraz droga praktycznie bez-
pańska, zniszczona ruchem nadto-
nażowych pojazdów i ruchem tranzy-
towym (z Chorzowa i Katowic jadą-
cych dalej na Michałkowice i Piekary) 
przedstawia niebezpieczny w użytko-
waniu obraz nędzy i rozpaczy. Decy-
zja o przekształceniu drogi osiedlo-
wej w gminną była wymuszona likwi-
dacją linii tramwajowej nr 12 i „pusz-
czeniem” autobusów ul. Grunwaldz-
ką. Ciekawe, że likwidacja linii 12 
dojrzewała przynajmniej 3 lata, a UM 
Siemianowice nie był na takie de-
cyzje zupełnie przygotowany. Teraz 
jednak sytuacja odnośnie przebiegu 
linii autobusowych wróciła do stanu 
poprzedniego i nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby Miasto po wyremonto-
waniu zniszczonej drogi zwróciło wła-
sność Spółdzielni. Wówczas sprawa 
progów spowalniających byłaby aktu-
alna. Mieszkam na ulicy Grunwaldz-
kiej, użytkuje samochód często i je-
stem świadkiem, co potrafią wyczy-

niać za kierownicą pseudo-kierowcy 
na krótkiej ulicy Grunwaldzkiej.

Pozdrawiam
– Henryk Sikora ul. Grunwaldzka

Zarząd SSM: Nie bardzo rozumie-
my, co oznacza pojęcie „spędzlo-
wanie” autorki interwencji, gdyż 
udzielona odpowiedź była zgodna 
ze stanem faktycznym. Nadmieńmy, 
że Zarząd, cokolwiek ten wyraz ne-
gatywnego oznacza nigdy nie po-
zwoliłby sobie na takie podejście 
do mieszkańców, Członków Spół-
dzielni, bo każdą interwencję traktu-
jemy bardzo poważnie i rzeczowo ją 
wyjaśniamy.

Przekazania kilkanaście lat te-
mu ulicy Grunwaldzkiej na majątek 
Urzędu Miasta dokonano w opar-
ciu o obowiązujące prawo. Podsta-
wowym powodem było to, że uli-
ca ta przestała pełnić rolę drogi 
wewnątrzosiedlowej, gdyż stano-
wi również dojazd do przedszko-
la, a także służy mieszkańcom bu-
dynków komunalnych i prywat-
nych. Jej przekazanie do UM zosta-
ło wykonano w czasach, w których 
o likwidacji linii tramwajowej nr 
12 nikt jeszcze nie myślał. Nie jest 
więc absolutnie prawdą, że ten fakt 
miał na to jakikolwiek wpływ. Prze-
kazanie ul. Grunwaldzkiej nałożyło 
na UM obowiązek utrzymania dro-
gi zgodnie z wymogami Prawa bu-
dowlanego i przepisami ruchu dro-
gowego, a tym samym do zapew-
nienia bezpiecznego użytkowania 
i utrzymania jej w należytym stanie 
technicznym.

Ponowne przejęcie tej drogi na 
majątek SSM nie jest już tak pro-
stą czynnością, a ponadto spowo-
dowałoby konieczność ponosze-
nia znacznych kosztów z tytułu po-
datku od nieruchomości, opłat za 
energię elektryczną zużytą do ce-
lów oświetlenia, kosztów odśnieża-
nia i wykonywania niezbędnych re-
montów. Naszym zdaniem ewentu-
alny zysk (tj. możliwość założenia 
progów) byłby niewspółmierny do 
ponoszonych nakładów. Uważamy, 
że takie działanie byłoby rażącą nie-
gospodarnością ze strony Zarządu 
i narażaniem mieszkańców na do-
datkowe koszty, gdyż całość utrzy-

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

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

ciąg dalszy ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28



27MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2012

s-233/06-10



28 MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2012

mania drogi spadłaby na ich bar-
ki. Byłoby to nieuzasadnione sięga-
nie do kieszeni, a przecież zamiesz-
kali płacą podatki na rzecz miasta. 
Piętnowane w listach wyczyny kie-
rowców winny, skoro apele do nich 
nie odnoszą efektu, spotkać się 
z ostrym przeciwdziałaniem służb 
odpowiedzialnych za przestrzega-
nie przepisów ruchu drogowego. 
Proponujemy, by zamieszkali nieza-
leżnie od administracji osiedlowej, 
Zarządu SSM zgłaszali także taką 
potrzebę do UM, policji co w konse-
kwencji winno doprowadzić do po-
prawy sytuacji i jeżdżenia ul. Grun-
waldzką zgodnie z przepisami.

...1977@poczta.onet.pl
Od redakcji: Zdjęciową interwen-

cję o gryzoniach na ul. Wyzwolenia 
przekazaliśmy do administracji osie-
dla „Michałkowice”. ADM niezwłocz-
nie podejmie stosowne działania.

...czek@o2.pl
Pana e-mail, zgodnie z przyjętymi za-

sadami w „MS” i obowiązującymi w ru-
bryce kontaktów z Czytelnikami: pocz-
ta redakcyjna, dyżur redaktora, nie zo-
stanie zamieszczony – czytaj pierwsze 
zdanie wstępu: Słowo wróblem...

Pomiar	 i	nawiewnik
Ponownie do redakcji zwróci-

ła się Pani Irena Borówka. Z listem 
wystąpiła już w momencie przy-
gotowywania do edycji nr 8 „MS”. 
Ze względu na dość skompliko-
waną treść i specyfikę zagadnie-
nia poprosiliśmy ją o przeanalizo-
wanie pisma i skonkretyzowanie 
problemu. Czytelniczka dostarczy-
ła nowy list. Niezależnie od zwra-
cania się do redakcji Czytelnicz-
ka korespondowała też z Zarządem 
SSM, który udzielał jej odpowiedzi. 
Mając na względzie specyfikę po-
ruszonej sprawy, jak i to, że kwe-
stia ta wystąpiła także w innych 
pytaniach Czytelników „MS”, Za-
rząd SSM udostępnił redakcji peł-
ną odpowiedź przesłaną w sierpniu 
br. do naszej Czytelniczki. Treść 
wyjaśnienia publikujemy w cało-
ści. Podkreślenia w liście Czytelnicz-
ki zgodne z oryginałem, wytłuszcze-
nia w odpowiedzi, na prośbę Zarządu 
SSM, od redakcji – Redakcja „MS”

Faks: 24. 08. 2012 r.
Redaktor Pani Urszula Madeja

Szanowna Pani Redaktor
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za 

zaangażowanie.
W związku z brakiem merytorycz-

nej odpowiedzi Zarządu SSM na mo-

je 2 pisma (z dn. 24. 05 i 20. 07. 2012 
r.) dotyczącej montażu (pod groź-
bą odpowiedzialności) nawiewników 
na starych, drewnianych oknach – 
jak w moim wypadku, oraz niezgod-
nych z prawdą słów w komentarzu Za-
rządu SSM w „Mojej Spółdzielni” nr 
7/2012, a także otrzymanym 3-stroni-
cowym, nienadającym się do polemi-
ki, pismem z dn. 13. 08. 2012 – bę-
dącym zbiorem znanych nawet dzie-
ciom praw fizyki oraz cytatów opraco-
wań różnych autorów (cytaty powin-
no się oznaczać), które w wielu miej-
scach są sprzeczne, proszę o umiesz-
czenie informacji uzyskanych w Pol-
skim Komitecie Normalizacji Miar i Ja-
kości (tcl, (32) 251 89 04 w Katowi-
cach oraz (22) 556 74 44 w Warsza-
wie), dotyczących stosowania normy 
PN-83/B-03430 z 1983 roku. l tak: 

1. Norma w/w, tak jak i wszystkie in-
ne, nie jest „wymagana”, a jedynie 
proponowana do dobrowolnego sto-
sowania: 

Cytuję pkt 1.2 tej normy – „Normę 
należy stosować przy projektowaniu 
i wykonywaniu urządzeń wentylacyj-
nych dla nowo wznoszonych budyn-
ków mieszkalnych... ”

- tym samym nie może służyć do 
kontrolowania już istniejących urzą-
dzeń wentylacyjnych,

- podane w normie wielkości (70m3/h 
dla kuchni, 50m3/h dla łazienki, 30m3/h 
dla ubikacji) trzeba powiązać z kuba-
turą pomieszczenia i ilością osób ko-
rzystających z niego. 

2. Komentarz Zarządu SSM w „Mojej 
Spółdzielni” (anonimowo) jest w mo-
im przypadku niezgodny z prawdą: 
pierwszy pomiar został wykonany po 
zamknięciu wszystkich okien (przed-
tem były otwarte), a następnie drugi 
po otwarciu okna w kuchni na „uchył” 
– 10 cm x 50 cm, a nie 10 mm, jak 
w komentarzu (stare okna nie mają ta-
kiego małego uchyłu). 

Jak widać w pomieszczeniu było za 
dużo a nie za mało powietrza (polece-
nie zamknięcia okien). 

Dwa pomiary w takiej kolejności, 
a nie jak w latach ubiegłych jeden, 
zostały zlecone przez. Spółdzielnię – 
dlaczego? 

W podsumowaniu wracam do treści 
mojego pisma z dn. 24. 05. 2012 r., 
szczególnie w powiązaniu cytowanej 
normy z koniecznością montażu na-
wiewników. Czyżby szukano szybkiej 
możliwości ich zbycia z niekorzyścią 
dla mieszkańców? A co z oszczędno-
ścią ciepła? Czy po to była robiona za 
ciężkie miliony termoizolacja, wymia-
na okien i drzwi, żeby teraz przez na-
wiewniki całe ciepło wywiać? 

Przykładowo zgodnie z uznaną 
przez Zarząd SSM „normą” 70 m3/h 
– w kuchni o kubaturze 17 m3 w ciągu 
1 godziny następuje 5-krotne wywia-
nie całego nagrzanego powietrza. Je-
żeli natomiast montaż nawiewników hi-
grosterowalnych (przy stale zamknię-
tych oknach jak w piśmie) zmniejsza 
straty ciepła (20-cm otwór wentylacyj-
ny, umieszczony w górnej ramie okna, 
otwierający się tylko po przekroczeniu 
określ. poziomu wilgotności) to, albo 
niemożliwe jest dotrzymanie powyżej 
cytowanej normy (jeżeli nawet otwar-
te na uchył okno jej nie sprostało) albo 
niemożliwe jest utrzymanie odpowied-
niej temperatury w pomieszczeniach 
(prawo fizyki o wyrównywaniu tempe-
ratury powietrza w pomieszczeniach 
połączonych). Ciekawe i konkretne in-
formacje na temat wentylacji i różnych 
rodzajów nawiewników można znaleźć 
na stronie internetowej firmy AERECO 
wybranej przez Zarząd SSM - www.
aereco.com.pl, telefonicznie (32) 258-
0l-57 oraz w opracowaniu doradcy ww. 
firmy p. Jacka Arendta http://ladnydom.
pl/budowa/1 ,106577, 4885803,ht 

Sprawa ta dziwnie przypomina obra-
zek z lat 80 – ubiegłego stulecia – ad-
ministracja Osiedla Tuwim zarządziła 
sadzenie tuji w grudniu do zamarznię-
tej ziemi – efekt: z wielu tysięcy drze-
wek tamtą zimę przetrwały pojedyn-
cze. Tak jak wtedy drzewka, tak dzisiaj 
nawiewniki zburzyły moje zaufanie i do 
tej sprawy, dobrą ocenę władz naszej 
Spółdzielni. Przecież słowa „z czego 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa pokrywa 196,56 zł” nie znaczą 
dotacji w tej wysokości od jakiegoś do-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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broczyńcy, a są wkładem czynszowym 
wszystkich mieszkańców, a „oszczęd-
ności na prowadzonej działalności”, na 
którą powołano się w piśmie, też, mam 
nadzieję, do tego wkładu należą.

Irena Borówka ul. Korfantego 3A
41-100 Siemianowice Śl.

Zarząd	SSM	–	odpowiedź
Siemianowice Śl. 13. 08. 2012 r.

W odpowiedzi na Pani pismo z 20. 
07. 2012 r. informujemy, że Zarządowi 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej znane są podstawy i uwarunko-
wania prawne, jak i normowe dotyczące 
wentylacji w budynkach mieszkalnych.

Każde państwo członkowskie Unii 
Europejskiej stosuje własne przepi-
sy dotyczące wentylacji pomieszczeń. 
Unifikacji w ramach normalizacji euro-
pejskiej podlegają kwestie związane 
z procedurami badań urządzeń oraz 
metodami projektowania i obliczeń in-
stalacji. Sprawy związane z poziomem 
komfortu w pomieszczeniach, w tym 
z ilością powietrza wentylacyjnego, 
pozostawia się do rozstrzygnięcia do-
wolnie dla każdego z krajów.

W Polsce podstawowe wymagania 
stawiane budynkom zawarto w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny 
odpowiada budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690). W rozporzą-
dzeniu tym sformułowano nadrzędny 
cel, zapewnienie odpowiedniej jakości 
powietrza wewnętrznego.

Ustawa o normalizacji określa zasa-
dę dobrowolnego stosowania polskich 
norm, określając jednocześnie zasa-
dę, w myśl, której normy stają się obo-
wiązujące o ile zostaną przywołane 
w rozporządzeniu lub ustawie. Ponie-
waż istnieją polskie normy opisujące 
wymagania dla instalacji wentylacyj-
nych, rozporządzenie w sprawie wa-
runków technicznych odnosi poszcze-
gólne zapisy do treści konkretnych 

norm z zakresu wentylacji określają-
cych między innymi wymagane ilości 
powietrza w pomieszczeniach.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz 
kierując się podstawową zasadą za-

pewnienia bezpieczeństwa na wyż-
szym poziomie dla użytkowników 
mieszkań Zarząd SSM przy przepro-
wadzaniu sprawdzeń instalacji wen-
tylacyjnych przyjął jako podstawę wy-
magalną przez Spółdzielnię właśnie 
normę PN-83/B-03430. Norma ta, jak 
Pani zauważyła w swoim piśmie oczy-
wiście adresowana jest do stosowa-
nia przy projektowaniu i wykonywa-
niu urządzeń wentylacyjnych. Nale-
ży zauważyć, że norma ta jest bar-
dziej wymagająca niż zapisy zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z 12. 04. 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych (...).

Zdaniem Zarządu SSM słuszność 
przyjęcia takiej wymagalnej podstawy 
normowej potwierdzają również posia-
dane opinie i ekspertyzy opracowane 
przez biegłych sądowych, jak i przez 
pracowników naukowych. W opraco-
waniach tych zostały zastosowane 
analogiczne podstawy normowe.

W związku z powyższym użycie 
słów o braku kompetencji, staranno-
ści, czy też możliwości jakichkolwiek 
kombinacji przy sprawdzaniu istnieją-
cej wentylacji jest nieuprawnione i sta-
nowi nadużycie.

Zarząd SSM, tak jak i każdy in-
ny podmiot (co sama Pani zauważa 
na wstępie swojego pisma), ma pra-
wo przyjąć dobrowolnie do stosowa-
nia odpowiednie normy i wymagać ich 
stosowania od firm przeprowadzają-
cych sprawdzenie instalacji wentylacji. 
Należy zaznaczyć, że firmy przepro-
wadzające sprawdzenie posiadają od-

powiednie uprawnienia, a pracowni-
cy odpowiednie kwalifikacje. W ocenie 
Zarządu SSM firmy te przeprowadza-
ją sprawdzenia rzetelnie i z należy-
tą starannością. Podkreślamy, że pra-
cownik, o którym Pani pisze w swoim 
piśmie sprawdzał sprawność wentyla-
cji jak najbardziej prawidłowo i zgod-
nie z zapisami normy PN-83/B-03430 
pkt.2.1.5.a przy uchyle skrzydła okien-
nego 10 mm oraz przy zamkniętych 
oknach, co pozwala określić wielkość 
infiltracji okien i drzwi balkonowych.

Sprawdzając techniczną sprawność 
instalacji grawitacyjnej (naturalnej) mu-
simy mieć świadomość, że sprawność 
tej wentylacji zależy od sił natury. Jej si-
łą napędową jest różnica gęstości po-
wietrza zimnego (na zewnątrz) i ciepłe-
go (w pomieszczeniach). Lżejsze, na-
grzane powietrze unosi się do góry i wy-
dostaje się przez kominy wentylacyjne.

Wentylacja naturalna działa najlepiej 
wtedy, gdy temperatura na zewnątrz 
jest zdecydowanie niższa niż w budyn-
ku – optymalnie, gdy na dworze jest 
ok. 12°C. Jeśli jest zbliżona do tej we 
wnętrzu, siła ciągu w kanałach wenty-
lacyjnych staje się zbyt mała, aby sku-
tecznie usuwać powietrze z pomiesz-
czeń. Dlatego latem wentylacja na-
turalna najczęściej działa słabo. Gdy 
w pomieszczeniach jest zdecydowa-
nie chłodniej niż na dworze, zdarza 
się zjawisko odwrotnego ciągu – przez 
kratki wentylacyjne do pomieszczeń 
dostaje się powietrze z zewnątrz.

Bardzo częstą przyczyną słabego 
działania wentylacji jest słaby nawiew 
powietrza. Dzieje się to zwłaszcza przy 
zbyt szczelnych oknach i drzwiach. 
Ostatnie 20 lat to okres produkcji coraz 
bardziej szczelnych okien, a w kon-
sekwencji pojawianie się problemów 
z wentylacją spowodowaną przede 
wszystkim brakiem nawiewu powie-
trza. Związane jest to wprost z tzw. ni-
skim współczynnikiem infiltracji powie-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
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trza dla otwieranych okien i drzwi bal-
konowych. Zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 06. 
11. 2008 r. (Dz. U. Nr 201 poz. 1238) 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiada budynki i ich 
usytuowanie... – współczynnik infiltra-
cji powietrza dla otwieranych okien 
i drzwi balkonowych powinien wyno-
sić nie więcej niż 0,3. A więc zgodnie 
z tymi przepisami produkowane okna 
powinny być bardzo szczelne, a od-
powiedzialność za dostarczenie po-
wietrza została przeniesiona na inne 
urządzenia będące elementem syste-
mu wentylacji. W powyższym rozpo-
rządzeniu określono, że dopływ powie-
trza należy zapewnić przez urządze-
nia nawiewne umieszczane w oknach, 
drzwiach balkonowych lub innych czę-
ściach przegród zewnętrznych.

Jak wynika z powyższego zostały 
wykazane uwarunkowania i podstawy 
do stosowania elementów wentylacji 
wspomagających jej działanie, a niekie-
dy również niezbędne do jej prawidło-
wego działania. Takimi urządzeniami 
są między innymi nawiewniki okienne.

Należy podkreślić, że Zarząd SSM 
w żadnej korespondencji, jak i rów-
nież w podejmowanych działaniach, 
nie zmuszał mieszkańców do mon-
tażu nawiewników. W przypadkach 
stwierdzonych nieprawidłowości 
w działaniu wentylacji Zarząd tylko 
proponował jego zamontowanie, co 
sama Pani może stwierdzić w otrzy-
manym piśmie SSM nr MA3/598/2012 
z dnia 07. 05. 2012 r.

Ponad wszelką wątpliwość nale-
ży stwierdzić, że dostarczanie świeże-
go powietrza to podstawowy warunek 
sprawnej wentylacji, która jest niezbęd-
na do życia w odpowiednich warunkach, 

jak i zapewnia równocześnie właściwą 
eksploatację budynków. Należy podkre-
ślić, że za prawidłowy dopływ powietrza 
odpowiedzialny jest użytkownik lokalu.

Podnoszony przez Panią problem 
strat ciepła poprzez nawiewniki jest 
zupełnie odwrotny. Rozszczelniając 
okno praktycznie się je otwiera, co na-
raża mieszkańców na hałas, podmu-
chy wiatru, jak też ułatwia złodzie-
jom dostanie się do domu. Dostarcza-
ne powietrze nie jest w żaden sposób 
regulowane, nie mamy nad nim kon-
troli. Problemem przy otwartej mikro-
wentylacji jest zjawisko nadmiernego 
wychładzania pomieszczeń, ponieważ 
zimne powietrze dostaje się przez całą 
powierzchnię rozszczelnionego okna 
– nawiewniki natomiast są umieszcza-
ne w górnej części okna, dzięki cze-
mu struga nawiewanego powietrza 
jest natychmiast ogrzana przez powie-
trze ciepłe, które unosi się ku górze. 
Oprócz tego okno wyposażone w na-
wiewnik jest izolowane akustycznie, 
jest ono bowiem zamknięte.

Zarząd SSM dokonał analizy wystę-
pujących na rynku wyrobów – urzą-
dzeń wentylacyjnych, ich producen-
tów oraz zebrał wiele opinii. W wyniku 

tych działań został zaopiniowany pozy-
tywnie do stosowania w granicach po-
trzeb zgłaszanych przez mieszkańców 
nawiewnik higrosterowalny AERECO. 
Firma AERECO jest wynalazcą wenty-
lacji higrosterowalnej i działa od wielu 
lat nie tylko na polskim rynku. Jest jed-
ną z największych firm działających na 
rynku wentylacji, a produkty jej cechują 
się jednymi z najwyższych standardów.

Koszt montażu nawiewników został 
przyjęty po przeprowadzonych nego-
cjacjach oferty złożonej przez profe-
sjonalną firmę, gwarantującą prawi-
dłowy ich montaż. Dofinansowanie 
nawiewników przez SSM realizowa-
ne jest z oszczędności na prowadzo-
nej działalności. Zarząd SSM nie miał 
w tym przypadku żadnych wątpliwo-
ści ustalając dofinansowanie do tych 
urządzeń na tym poziomie i nie bę-
dzie miał wątpliwości w podobnych 
przypadkach, które będą podnosi-
ły bezpieczeństwo mieszkańców na-
szej Spółdzielni na wyższy poziom.

Jak wynika z treści odpowiedzi Za-
rządu SSM na pismo z dnia 20. 07. 
2012 r., którą otrzymała Pani na ła-
mach „Mojej Spółdzielni” nr 7/2012 
przyczyna niesprawności wentylacji 
leży zarówno po stronie SSM, jak i po 
Pani stronie. Informujemy, że zostało 
zlecone specjalistycznej firmie wyko-
nanie robót poprawiających skutecz-
ność wentylacji w zakresie odpowie-
dzialności po stronie SSM.

Z poważaniem
z-ca Prezesa Zarządu

ds. technicznych.
(-) Marian Odczyk

ciąg dalszy ze str. 30
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Dni nieubłaganie stają się coraz 
krótsze. Powoli jesień puka do 

naszych drzwi. Skorzystajmy z ta-
niości ziemnych płodów i przygo-
tujmy, na długie jesienne i zimowe 
dni, swoje własne wspomnienie lata 
wraz z odpowiednią porcją witamin. 

Wiemy, że czasu mamy coraz mniej, 
ale pewnym będzie, że nasze prze-
twory wykonane zostaną w 100% bez 
konserwantów. Polecamy wszystkie 
sałatki, a szczególnie pierwszą z nich.

Sałatki:
- pomidorowa – 6 kg pomidorów, 

10 dużych cebul, 2 małe szklanki cu-
kru, 4 łyżki soli,10 goździków, 20 zia-
ren pieprzu, 2 łyżeczki cynamonu, tro-
chę gałki muszkatołowej, imbiru, łyż-
kę lub więcej octu – najlepiej winnego, 
łyżkę słodkiej papryki. Pomidory spa-
rzyć, obrać ze skórki, pokroić na czę-
ści, cebule pokroić na ćwiartki, wszyst-
kie składniki wrzucić do dużego garnka. 
Gotować na wolnym ogniu, mieszając 
od czasu do czasu, aż do odparowania 
ok. 1/4 do 1/2 objętości przetworu. Go-
rące przekładać do wyparzonych słoicz-
ków i schować pod koc do ostygnięcia.

- z ogórków i papryki – 2 kg zielo-
nych ogórków zetrzeć na plastry,1/2 kg 
papryki pokroić w kostkę, 25 dag mar-
chwi zetrzeć na tarce o dużych oczkach, 
25 dag cebuli drobno posiekać, zgnieść 
pół główki czosnku, dodać: czubatą łyż-
kę soli, 2 pełne łyżki cukru, 1/2 szklan-
ki octu winnego, pieprz do smaku. Wy-
mieszać i pozostawić na godzinę. Go-
tować przez 10 - 15 min i dalej postę-
pować, jak wyżej.

- z buraków i papryki – 4 kg buraków 
ugotować i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach, 1/2 kg papryki i 2 duże cebule 
pokroić w kostkę, dodać: 2 czubate łyż-
ki cukru, 1 łyżkę soli i szklankę octu win-
nego. Całość gotować przez ok. 10 mi-
nut. Gorące wkładać do słoików.

Gruszki w occie (składniki na 5 sło-
jów o poj. 0,5 litra) – 5 gruszek konfe-
rencja, 200 g cukru, 2 sparzone cytryny, 
200 g borówek, 250 ml octu winnego, 
garść ziaren pieprzu (najlepiej zielone-
go), 0,5 l wody. Gruszki umyć, osuszyć, 
pokroić w ósemki i usunąć gniazda na-
sienne. Cytryny obrać, wycisnąć sok 
i obficie skropić gruszki. Ocet wymie-
szać z wodą, cukrem – zagotować. Bo-
rówki przebrać, umyć. Gruszki włożyć 
do wyparzonych słojów, zalać gorącą 
marynatą. Dodać kawałki skórki z cytry-
ny, porcję borówek i pieprzu. Zamknąć, 
ustawić do góry dnem, na ok. 30 minut.

Ludzie spod znaku 
Barana nie znajdują 
przyjemności w plot-
kowaniu, wyrażaniu 
negatywnych opinii 

o znajomych. Po prostu, ich to nie ba-
wi, mają inne zainteresowania. Je-
śli już czasem wyrażają swe opinie 
o znajomych, dotyczą ich osiągnięć.

Pan Byk nie gustu-
je w dyskusjach o lu-
dziach z innego jed-
nak powodu, niż Ba-

ran. Zajęty własnymi sprawami nie ma 
czasu, ani chęci interesować się tym, 
co robią jego znajomi, a tym bardziej 
wyrażać opinię o postępowaniu innych.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem lu-
bisz życie towarzy-
skie, kawki, czy her-

batki ze znajomymi, a w takich oko-
licznościach przeważnie się rozma-
wia o nieobecnych, czyli plotkuje. Nie 
jesteś jednak złośliwy i to co mówisz 
o innych nigdy nie przynosi szkody.

Rzadko możesz 
usłyszeć coś nieprzy-
chylnego o znajo-
mych, czy krewnych 

z ust Raka. W towarzystwie, gdy ktoś 
się o nieobecnych krytycznie wyraża, 
zawsze może liczyć na replikę Raka. 
Rak jest przychylny ludziom i dostrzega 
w nich dobre, a nie złe strony.

Gdy w towarzyskim 
gronie rozmowa scho-
dzi na innych ludzi pan 
Lew jest w swoim ży-

wiole. Chętnie wyraża opinie, nie za-
wsze poparte argumentami. W ten 
sposób czasem może komuś nieświa-
domie wyrządzić krzywdę, ale z tego 
nie zdaje sobie sprawy.

Urodzeni pod tym 
znakiem może i by 
sobie poplotkowali, 
ale na przeszkodzie 

stoją im inne, bardziej angażujące za-
jęcia. Rzadko udzielają się towarzy-
sko, bo nie mają na to czasu, a więc 
i pole do plotkowania jest u nich ogra-
niczone.

Pan Waga raczej 
nie plotkuje, a przy-
najmniej zdarza się 
to rzadko. Panie Wa-

gi lubią rozmawiać o innych ludziach, 
ale opinie przychylne przeważają. To 
co mówią „poza oczy” mogą w każdej 
chwili powtórzyć zainteresowanym.

Skorpion rzadko wy-
raża się o innych, ale 
nie jest nastawiony 
przychylnie do innych 
ludzi. Raczej dopatru-

je się u innych złych cech. Pozosta-
wia jednak te opinie dla siebie i zgod-
nie z nimi postępuje.

Strzelec lubi innych 
i dlatego znajomi mo-
gą liczyć na jego lojal-
ność. Nawet jeśli so-

bie czasem trochę poplotkuje, to nigdy 
nie mówi czegoś, co mogłoby danemu 
człowiekowi naprawdę zaszkodzić.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem 
rozmawiając z inny-
mi, lubisz wyrażać 

o drugich swoje opinie. Czasem nawet 
zdarza mu się powtarzać zasłysza-
ne gdzieś niesprawdzone plotki, czym 
możesz komuś niechcący zaszkodzić.

Ryby, jak to Ryby 
nie są pod tym wzglę-
dem konsekwentne. 
O jednych plotkują, 

innych oszczędzają. Możesz jednak 
być pewny, że pan, czy pani Ryba ni-
gdy nie przekazują plotek, czy pogło-
sek, jeśli nie są ich pewni.

Wodnik nie znosi 
plotek, w których jest 
mało prawdy. Nato-
miast ludzi, którzy lu-

bią plotkować unika, sądząc słusznie, 
że jeśli plotkują o innych, to i on bę-
dzie przedmiotem ich krytyki. A w ogó-
le na plotkowanie brak mu czasu.

Zodiak 
plotkuje

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Sportowców w Sie-

mianowicach Śląskich; 8. Narko-
zan, środek nasenny i uspokajają-
cy; 9. ładna, gdy zielona na łące; 
10. Plus minus, pi razy oko; 11. Sól 
kwasu węglowego; 12. Saternus, ko-
mendant Straży Miejskiej w Siemiano-
wicach Śląskich; 13. Japońska porce-
lana z XVII wieku; 14. Układ, metoda; 
16. Udko w gwarze śląskiej; 19. Pły-
ta stołu; 20. Popularny syrop dla dzie-
ci; 21. Asy; 22. Futerał na okulary; 
23. Derwisz muzułmański; 28. Na-
dzienie; 31. Pełni go dziennikarz „Mo-
jej Spółdzielni” w każdy poniedziałek 
w siedzibie SSM; 32. Obrazkowa ukła-
danka; 33. Zając afrykański; 34. Po-
mieszczenie; 35. Zaliczka od szefa; 
36. Dymi na dachu; 37. Las syberyjski.

PIONOWO: 1. Z aureolą; 2. Magmo-
wa skała wylewna; 3. List bez podpisu; 
4. Lakier z motylkiem; 5. Alergik; 6. Wą-
sy i broda; 7. Prezent od malucha; 
14. Sportowa, zorganizowana w sierp-
niu na Rynku Bytkowskim; 15. Ksiądz 
Stanisław, który zapoczątkował w XIX 
wieku spółdzielczość w Polsce; 
17. „Sportowa Sobótka”, której współ-
organizatorem była nasza spółdziel-
nia mieszkaniowa; 18. Zielony 2012 na 
najładniejszy balkon i ogródek przydo-
mowy na naszych osiedlach; 24. Na-
sadka pisaka; 25. Czerwony barw-
nik syntetyczny; 26. Żaba australijska; 
27. Sportowiec na koniu; 28. Dziewczy-
na w gwarze śląskiej; 29. Strefa Roz-
rywki w osiedlu „Chemik”; 30. Dentyna, 
tkanka tworząca szkielet zęba.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 19. IX. 2012 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 8/2012. Na-
grody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
7/2012 z hasłem – Spółdzielnie bu-
dują lepszy świat, otrzymują: Irena 
BRZOSKA, ul. W. Wróblewskiego 71; 

Stefania SLADEK, ul. Niepodległości 
66B; Michał LEMPA, ul. Wł. Reymon-
ta 24. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagro-
da główna – niespodzianka – ufun-
dowana przez Sukces s.c., Siemia-
nowice Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. 
Fundatorem pozostałych nagród jest 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.

Teściowa chwali się zięciowi:
- Wczoraj mój znajomy, znany ma-

larz, poprosił mnie, abym pozowała do 
jego obrazu! Obraz będzie się nazy-
wał: Kleopatra i żmija.

Zięć pyta:
- A kto mu będzie pozował jako Kle-

opatra?
J K L

Rozmawia dziennikarz ze znanym 
rabusiem:

- Jakie jest Pana największe marzenie?
- Obrobić bank i zostawić odciski pal-

ców teściowej...
J K L

W czasie meczu piłkarskiego, sie-
dzącego na trybunach malucha zaga-
duje mężczyzna siedzący obok:

- Przyszedłeś sam?
- Tak, proszę Pana.
- Stać cię było na tak drogi bilet?
- Nie, tata kupił.

- A gdzie jest twój tata?
- W domu, szuka biletu.

J K L
Wchodzi blondynka do księgarni i pyta:
- Czy jest coś Hemingway’a?
- Tak. „Stary człowiek i morze”.
- To ja poproszę „Morze”.

J K L
Po zbadaniu pacjenta lekarz pyta: 
- Czy ma Pan pracę siedzącą? 
- Jak by to powiedzieć... I tak i nie. 

Jestem dżokejem.
J K L
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Zielony Konkurs 2012
Pięknie ukwiecony balkon plus ładna pogoda to recepta na wspaniały 

odpoczynek. Bo kto by nie chciał usiąść wygodnie na krześle lub po-
łożyć się na leżaku, chwycić ostatnie, letnie promienie słoneczne, a rów-
nocześnie wąchać delikatny zapach mieszanki kwiatów czy innych roślin, 
rozsiewający się z nich, no kto? 

Jak ważną częścią dla wielu miesz-
kańców jest balkon, przekonaliśmy się 
spacerując w ostatnich dniach sierp-
nia po osiedlach. W ubiegłym mie-
siącu ukwieconych balkonów znacz-
nie przybyło. Nie trzeba było nabie-
gać się specjalnie, aby znaleźć jakiś 
ciekawy kąt do sfotografowania – tak 
było na początku lata, a teraz – wręcz 
przeciwnie. 

Szkoda, że lato powoli nas opusz-
cza. Mogłoby trwać jeszcze drugie ty-
le. Na szczęście zanim rośliny balko-
nowe przestaną mieć swój wdzięczny 
urok – nacieszą nasze oczy jeszcze 
przez... dłuższy czas.

Prezentujemy kilka wyróżniających 
się balkonów z osiedli „Chemik”, „Wę-
złowiec” i „Centrum”, także jeden przy-
domowy ogródek będący niewątpliwie 

ozdobą otoczenia budynku przy ulicy 
Ryszarda Gansińca 10 i trzy klombi-
ki znajdujące się w rejonie domu przy 
ulicy Kruczej 3. W następnym wyda-
niu opublikujemy kolejne z tych, który 
wpadły nam w oko, lub które wskaże-
cie nam wy PT Czytelnicy. 

To ostatnie tygodnie, kiedy może-
cie Państwo nadsyłać swoje propozy-
cje, nie tylko pięknie zdobionych bal-
konów, ale i ładnych, starannie pie-
lęgnowanych, przydomowych ogród-
ków. Doceńmy pracę innych. Jeśli „wy-
branek” nie był jeszcze publikowany 
na łamach „Mojej Spółdzielni”, chętnie 
go pokażemy!  rg

ul. Grunwaldzka 2 – os. „Węzłowiec”

ul. Krucza 3 – os. „Centrum”

ul. Ryszarda Gansińca 10 – os. „Centrum”

ul. Niepodległości 60A – os. „Chemik”

ul. Walerego Wróblewskiego 73 – os. „Chemik”
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