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

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

Na 
stronach: Do posłów i senatorów Wysłuchanie i protest
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Gizela z Antyków - fragment frywolnego skeczu.

 Ś w i ę t o  B y t k o w a

Z a b a w a  n a  1 0 2

Tak było na pierwszym święcie Bytkowa

Co widzieli i…

7 września zapraszamy  
na X Święto Bytkowa

Parking, droga…

Śmieci tanieją…

Trenują chłopcy 
i dziewczęta
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

R o b i  s i ę  s p o r o
Czerwiec, lipiec i sierpień to kulminacja sezonu  

 remontowego w osiedlach SSM. Najważniejsze za-
dania rozpisane w Planie Remontów na ten rok, właśnie 
w tych miesiącach są realizowane. W tym te, na które 

potrzeba kilku tygodni pracy i co ważne – odpowiedniej 
pogody. A więc dociepla się budynki, remontuje balko-
ny, parkingi. Każdy wykonany remont zmienia pewien 
fragment osiedla na korzyść. Często są to inwestycje 
już na wiele, wiele lat.

Osiedle „Bańgów”. Rusztowania są jeszcze na 
elewacjach budynków przy Władysława Reymonta 14-24

Osiedle „Tuwima”. Naprawa części czołowej posadzki 
balkonów w budynku Wojciecha Korfantego 9A

Osiedle „Węzłowiec”. Przy Grunwaldzkiej 5F  
naprawiono balustradę i zjazd dla wózków

Osiedle „Chemik”. Skuty chodnik jeszcze „goły”, 
niebawem będzie wybrukowany

Kosmetyka osiedlowej zieleni  
wpływa na  jej piękny i zadbany wygląd

Osiedle „Centrum”. Docieplone budynki  
przy ulicy Karola Świerczewskiego

Osiedle „Chemik”. Opaska izolacyjna  
to element budynku efektowny i efektywny

ciąg dalszy na str. 4
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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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ciąg dalszy ze str. 2

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

Osiedle „Węzłowiec”
Obok wyremontowanego chodnika 

przy ulicy Grunwaldzkiej (o tym pisze-
my w innym miejscu), na uwagę zasłu-
guje co najmniej kilka innych wykona-
nych albo wykonywanych właśnie za-
dań. Na drugim etapie osiedla, przy uli-
cy Władysława Jagiełły 27 oraz 29 
prowadzone są od jakiegoś czasu pra-
ce związane z remontem balkonów. To 
kolejny etap kompleksowych robót na 
tych budynkach. Na „27” balkony klatek 

„A” i „D” są bliskie ukończenia. Tym-
czasem na „29”, balkony z klatki „D” są 
gotowe, a prace na „B” i „C”, kroczek 
po kroczku, zmierzają ku końcowi.

Tym razem nieco więcej miejsca po-
święcamy oświetleniu zewnętrznemu 
osiedla „Węzłowiec”. Niemal w każ-
dym numerze piszemy o zamontowa-
niu nowej lampy parkowej. W sierpniu 
pojawiły się dwie kolejne – przy Wale-
rego Wróblewskiego 26A oraz Wła-
dysława Jagiełły 2. Niby drobiazg, 
ale... Nie robi się ich na chybił-trafił. 
Jest to po prostu realizacja wielolet-
niego planu, który zakłada wymianę 
wszystkich starych lamp parkowych 
i zastąpienie ich nowymi, energoosz-
czędnymi. W latach 2003-2013 wy-
mieniono 111 słupów betonowych, za-
stępując je słupami ze stali ocynkowa-
nej z zabudowanymi oprawami ener-
gooszczędnymi. W 2013 przewiduje 
się montaż jeszcze dwóch kolejnych 
takich lamp, a w przyszłym roku ostat-
nich ośmiu. Dodajmy, że zamontowa-
no oprócz tego 20 lamp na budynkach 
i garażach. W kwestii zużycia ener-
gii elektrycznej osiedle na pewno za-
oszczędzi.

Rzadko zdarza się, by demontowa-
no schody terenowe, jednakże te znaj-
dujące się jeszcze niedawno przy ulicy 
Grunwaldzkiej 16C przestały być uży-
wane wraz z wybudowaniem budynku 

przy Grunwaldzkiej 18. Wówczas za-
stosowano inne rozwiązanie. Kostka 
brukowa ze schodów na pewno jesz-
cze się przyda.

Pozostając przy ulicy Grunwaldz-
kiej... W sierpniu między budynkami 
oznaczonymi numerami „4” i „6” poja-
wiła się konieczność udrożnienia ka-
nalizacji kolektora głównego i przyka-
nalika do klatki 6A. Tymczasem obec-

nie konserwatorzy naprawiają balu-
strady i zjazdy dla wózków i rowerów 
przy ulicy Grunwaldzkiej 5F, a tak-
że prowadzona jest naprawa elewacji 
przy Grunwaldzkiej 16.

Na podstawie zaleceń Urzędu Do-
zoru Technicznego pod koniec sierp-
nia wymieniono jeszcze wykładziny 
w dźwigu osobowym budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 13B.

Osiedle „Bańgów”
Dociepleniom budynków przy ulicy 

Władysława Reymonta 14-24, 26-
36, 38-48 przygląda się sporo osób. 
Nic dziwnego, budynki wyglądają co-

raz ładniej i jak stoi się przy placu za-
baw w tej części osiedla, ma się jak na 
dłoni większość wykonanych i wyko-
nywanych robót. Rusztowania niedłu-
go znikną, ale pozostanie jeszcze do 
uporządkowania teren po tych dużych 
pracach. Trawnik póki co wygląda mi-
zernie, ale firmy zobowiązały się przy 
przekazywaniu budynków do przywró-
cenia go do stanu sprzed remontu.

Na dociepleniach się jednak nie koń-
czy. W osiedlu systematycznie prowa-
dzona jest estetyzacja wejść do kolej-

nych, zaplanowanych na ten rok klatek 
schodowych. Praktycznie gotowe są 
wejścia przy Karola Szymanowskie-
go 1-9, a na Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 61-67 trwają jeszcze roboty.

W zeszłym miesiącu informowali-
śmy o neutralizacji gniazda szersze-
ni na ostatniej kondygnacji budyn-
ku przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 7. Jak się okazało, te mało 
sympatyczne stworzenia założyły so-
bie gniazda jeszcze w dwóch innych 
miejscach tego domu. Oba zostały 
szybko zlikwidowane. Osy natomiast 
swoje gniazdo założyły przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 27. Na szczę-
ście też już ich nie ma.

Osiedle „Centrum”
W docieplonych budynkach przy Ka-

rola Świerczewskiego 46, 48, 50 szy-
kują się we wrześniu kolejne robo-
ty. Będą remontowane partery, a na 
„48” oprócz tego, także wejście do 
klatki, wzorem budynków „46” i „50”. 
Swoją drogą odnowione wieżowce 
przy K. Świerczewskiego rzucają się 
już z daleka w oczy i znowu stały się 
ozdobą centrum miasta. To na pewno 
było potrzebne.

Jak zapowiada administracja, nie tyl-
ko partery i wejścia do klatek budynków 
z ulicy K. Świerczewskiego będą wkrót-
ce remontowane, ale również takie pra-

Robi się sporo

ciąg dalszy na str. 6

Osiedle „Węzłowiec”. Udrożnienie kanalizacji 
kolektora głównego (Grunwaldzka 4 i 6) oraz 

przykanalika do klatki 6A

Osiedle „Węzłowiec”. Na II poziomie garaży  
przy Wł. Jagiełły 15 dobiegają końca prace malarskie

Osiedle „Bańgów”.  
Marii Skłodowskiej-Curie 61. Przy 
układaniu płytek klinkierowych na 
wejściach do klatek potrzebna jest 

dokładność 
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Celowo materiał o remontach przedzielamy dewasta-
cjami. To zestawienie winno każdego zmusić do re-

fleksji. Płacimy i robią. Nie reagujemy i niszczą, a my 
płacimy, by odnawiać to co było dobre.

W sierpniu place zabaw ucierpiały chyba najbardziej od po-
czątku roku. Można by rzec – uwzięto się na nie. Na kilku pla-
cach doszło do dewastacji urządzeń zabawowych lub znisz-

czenia albo kradzieży desek z płotów otaczających owe te-
reny rozrywki dla dzieci. Ucierpiały place zabaw w „Michałko-
wicach”, „Centrum”, na „Chemiku” oraz w osiedlu „Tuwima”, 
a niewykluczone, że i w osiedlu „Bańgów”, gdzie w dwóch 
kiwakach na placach zabaw – przy Władysława Reymonta 
i Marii Skłodowskiej-Curie – poszły sprężyny. „Być może”, bo 
prawdopodobne, że ktoś je po prostu „przehuśtał”, zużyły się.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 – bo-
homazy na nowej elewacji, 

 na placu zabaw wyłamano deskę 
w nowej ławce.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Przyjaźni 2 – na placu zabaw 

zniszczono płot i ławkę,
- ul. Pocztowa 8, 10, 13 – zniszczono 

skrzynki na reklamy.

„CENTRUM”
- ul. Powstańców – na placu zabaw 

zniszczono płotek, ławkę i 2 urzą-
dzenia zabawowe.

im. Juliana TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 10 i Okręż-

na – na placu zabaw połamano ki-
waki,

- ul. Hermana Wróbla 3B – ponownie 
skradziono rury spustowe z daszku 
nad wejściem do klatki schodowej,

- ul. H. Wróbla 9C – zniszczono gał-
ko-klamkę w drzwiach wejściowych,

- ul. Leśna 15 – zdewastowano właz 
na dach, skradziono kłódkę,

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 49 – 

złamano drzewko i na placu zabaw 
zniszczono siodełko huśtawki.

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

szybę w drzwiach wejściowych.

Zdewastowany płot i ławka na placu zabaw  
przy ulicy Powstańców w osiedlu „Centrum”

Marii Skłodowskiej-Curie 1 
w osiedlu „Bańgów”. Ta „eSka”  

to pierwsza dewastacja odnowionej 
elewacji tego budynku

Obok boiska wielofunkcyjnego przy Walerego 
Wróblewskiego w osiedlu „Chemik” rosły sobie trzy 
młode drzewka. Teraz zostały dwa, bo jakiś bezmózg 

postanowił jedno złamać

„Pajęczynka” na szybie w drzwiach wejściowych 
oraz rozwalona gałka w drzwiach wejściowych do 

klatki schodowej przy Władysława Jagiełły 13A 
w „Węzłowcu”

Wszyscy  
tracimy

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!
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ce podjęte zostaną w zupełnie innej 
części osiedla – przy Powstańców 
46A i 54A, B, C – w sumie cztery klatki.

Z innych prac, przy Karola Świer-
czewskiego 46 wymieniona została 
ostatnio kanalizacja deszczowa, zaś 
na budynku przy ulicy Komuny Pa-
ryskiej 6 naprawiono kominy oraz na 
podstawie zaleceń kominiarskich zało-
żono nasady na czapkach ko-
minowych.

W trakcie przeglądu okaza-
ło się, że jest potrzeba wy-
miany części przyłącza gazu 
w budynku przy ulicy Michał-
kowickiej 19-21, co też wy-
konano.

Osiedle „Młodych”
Bez wątpienia najważniej-

sza informacja z osiedla „Mło-
dych” to zakończenie remon-
tu drogi i parkingu przy Alei 
Młodych 10-15 (o tym pisze-
my w innym miejscu), ale są 
i inne. A chociażby te dotyczące ukoń-
czenia remontu schodów i murków 
oporowych pawilonu handlowego przy 
Bohaterów Westerplatte 2, uszczel-
nienia płyt balkonowych elewacji oraz 
obróbki blacharskiej budynków przy 
Alei Młodych 2 i Szarych Szeregów 
2-4 czy wymiany drzwi wejściowych 
do klatek przy Placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 6A i B.

Kłopotliwa okazała się awaria dźwigu 
osobowego przy Placu J. Skrzeka i P. 
Wójcika 5A. Zepsuła się część upłyn-
niająca pracę silnika windy i zmniej-
szająca pobór mocy, zwana falowni-
kiem. Po kilkudniowym unieruchomie-
niu dźwigu, wszystko już wróciło do 
normy.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Sporo uwagi w ostatnich tygodniach 

poświęcono osiedlowym balkonom. 
W budynku przy Hermana Wróbla 7D 
trwają prace wykończeniowe związa-
ne z naprawą zgłoszonych do remon-
tu balkonów, z kolei przy Wojciecha 
Korfantego 9A prowadzony jest do-
raźny remont czół balkonowych. To nie 
wszystko. W budynku przy ulicy Le-
śnej 13 ekipa remontowa właśnie wy-
mienia betonowe płyty balkonowe – 
balustrady na metalowe.

W budynku przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 10 robotnicy aktualnie 
wymieniają okna w trzech klatkach 
schodowych. Za zakończoną może-
my uznać za to zabudowę okien piw-
nicznych luksferami przy W. Korfante-
go 1A, B, C.

Jednym tchem możemy wymienić 
inne zrealizowane w sierpniu zada-

nia w osiedlu „Tuwima”. To kapital-
ny remont dachu budynku przy Her-
mana Wróbla 3A, B, to z pewnością 
zlecone przez administrację, zgodnie 
z 5-letnim okresem ważności, pomia-

ry instalacji odgromowej przy Wojcie-
cha Korfantego 14 i 15, a także po-
miary skuteczności zerowania w bu-
dynkach przy ulicach: Leśnej 13, 15, 
Okrężnej 1-8, 13, 15, Hermana Wró-
bla 5A, B, 8A, B, 9A, B, C. Wodomie-
rze, po okresie ich legalizacji, wymie-
niono w budynkach przy adresach: 
Leśna 7, 7A, B oraz Wojciecha Kor-
fantego 1, 2, 4.

Ponadto, konserwatorzy ADM wy-
konali i zamontowali w budynku przy 
Wojciecha Korfantego 2 odbojniki 
zabezpieczające nową elewację przed 
uszkodzeniami spowodowanymi zbyt 
silnie otwieranymi drzwiami do komór 
zsypowych.

Osiedle „Michałkowice”
Śmiało można powiedzieć, że wygo-

spodarowane miejsca parkingowe przy 
ulicy Władysława Sikorskiego 1 przy-
dały się, a jak bardzo, widać szcze-
gólnie w godzinach wieczornych, kie-
dy dwa nowe parkingi stoją pełne i nie-
rzadko trudno o jakiekolwiek miejsce.

Obok wspomnianej inwestycji, 
w sierpniu kontynuowano malowa-

nie kolejnych klatek schodo-
wych osiedla. Do zakończo-
nych niedawno przy adresach 
Przyjaźni 18 i 10A, dołączą 
niebawem kolejne – przy 
Przyjaźni 10B i C. Niedługo 
podsumujemy tegoroczne ro-
boty w tym zakresie. Nazbie-
rało się ich bowiem całkiem, 
całkiem.

Osiedlowi konserwatorzy 
na bieżąco realizują zgłosze-
nia i wymieniają piony wod-
ne. Ostatnio na przykład przy 
Przyjaźni 10.
Osiedle „Chemik”

Jedna administracja postawiła w tym 
roku na malowanie klatek schodo-
wych, inna na docieplenia budynków. 
Na „Chemiku” dużo uwagi poświęca się 
osiedlowym chodnikom. Już w zeszłym 
roku intensywnie to zadanie realizowa-
no. W 2013 wyremontowano już waż-
ny trakt pieszy ciągnący się wzdłuż bu-
dynków przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 27-41 wraz z jego odnogami. Zgod-
nie z zapowiedzią, w sierpniu rozpo-
czął się remont kolejnego osiedlowego 
chodnika. Chodzi o wysłużony chodnik 
biegnący wzdłuż garaży, od budynku 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego 
55 do numeru „51”. Pod koniec ubiegłe-
go miesiąca skuto nawierzchnie i przy-
gotowano teren pod zakładanie bruku. 
Teraz już pójdzie z górki.

Poza remontami ciągów pieszych, 
realizuje się szereg innych zadań. Po 
robotach dociepleniowych na budynku 
Alfonsa Zgrzebnioka 38-40, zakoń-
czonych parę miesięcy temu, wrócono 
tu, by wykonać wokół budynku opaskę 
z kostki brukowej. To nic innego jak 
izolacja przed wilgocią, no i oczywiście 
nowy element, który wpłynie korzyst-
nie na estetykę budynku.

Parę tygodni temu rozpoczęło się 
malowanie klatki schodowej budynku 
przy Walerego Wróblewskiego 49. 
Będzie ładniej.

Niezależnie od tych robót w osie-
dlach pielęgnowana jest zieleń. Przy-
cinane są żywopłoty i dogląda klomby.

Rafał Grzywocz

Robi się sporo

ciąg dalszy ze str. 4

Osiedle „Węzłowiec”. Zbędne schody przy 
Grunwaldzkiej 16C zostały rozebrane

Osiedle „Tuwima”. Dobiega końca 
remont balkonów przy Hermana 

Wróbla 7D
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Do posłów i  senatorów
Podczas tegorocznych Zebrań Osiedlowych Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej kilka razy 

przybyli spółdzielcy podnosili konieczność podjęcia zdecydowanych kroków przeciwdziałających kolejnym 
nowelizacjom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Jednoznacznie podkreślano, że 
zmiany te dążą w swej istocie do likwidacji spółdzielni i de facto do rozbicia społeczeństwa na antagonistyczne 
a więc przeciwstawne sobie grupki. 

Zwracano uwagę, że w konsekwen-
cji pojawią się problemy w zarządza-
niu mieniem i utrzymaniem budyn-
ków, osiedli, bo są to zwarte i wza-
jemnie ze sobą powiązane organi-
zmy. Spółdzielcy postulowali wysyła-
nie pism protestacyjnych zarówno do 
parlamentarzystów, jak i Związku Re-
wizyjnego i Krajowej Rady Spółdziel-
czej oraz zorganizowanie społecznej 
akcji przeciwko zmianom w ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Za-

rząd SSM jeszcze w czerwcu br. wy-
stosował pisma do wszystkich parla-
mentarzystów województwa śląskie-
go. Pisma, na adresy biur, wysłano do 
56 posłów i 13 senatorów. Listę po-
słów i senatorów, do których w imie-
niu spółdzielców SSM przesłano list 
publikujemy. Niestety, po dość długim 
oczekiwaniu na reakcję naszych wy-
brańców odpowiedź nadesłała tylko 
poseł Maria Nowak – treść publikuje-
my. Nie będziemy wysnuwać pochop-

nych wniosków, ale coś nam się wy-
daje, że nasi reprezentanci nie przej-
mują się pasztetem, jaki ma powstać 
– obyśmy się mylili.

W przesłanym do parlamentarzystów 
liście podpisanym przez Zarząd SSM: 
Zbigniewa Lekstona – prezesa Za-
rządu, Jolantę Sobek – zastępcę pre-
zesa Zarządu ds. Członkowsko-Miesz-
kaniowych, Mariana Odczyka – za-
stępcę prezesa Zarządu ds. Technicz-
nych czytamy:

„Działając w imieniu spół-
dzielców, członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej zwracamy się do 
Pana – Pani – z prośbą o do-
kładne przeanalizowanie i od-
rzucenie projektów ustaw 
o spółdzielniach i o spółdziel-
niach mieszkaniowych, któ-
re w konsekwencji zawartych 
w nich unormowań prawnych 
mają doprowadzić do cał-
kowitej likwidacji spółdzielni 
mieszkaniowych. Członkowie 
naszej Spółdzielni są głęboko 
zaniepokojeni projektowany-
mi zmianami we wspomnia-
nych ustawach, czego wy-
razem są wnioski z corocz-
nych zebrań osiedlowych, 
które zobowiązują Zarząd na-
szej Spółdzielni do „wystą-
pienia w imieniu wszystkich 
jej członków do Posłów Zie-
mi Śląskiej przeciwko projek-
towanym zmianom w ustawie 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych związanych ze sposo-
bem zarządzania mieniem 
spółdzielczym oraz przeciw-
ko tworzeniu obligatoryjnych 
wspólnot”.

Nie oczekujemy wiele chce-
my, by polskie ustawodaw-
stwo respektowało zasady 
spółdzielcze uznane przez 
międzynarodowe organiza-
cje, których Polska jest człon-
kiem jak ONZ, czy Unia Eu-
ropejska, domagamy się by 
rzeczone ustawy były zgod-
ne z Konstytucją RP i mieści-

ły się w zasadach poprawno-
ści legislacyjnej, by nie two-
rzyły wielu nowych trudnych 
do rozstrzygnięcia spraw, któ-
re staną się źródłem napięć 
między ludźmi. Ludzie oba-
wiają się niepewności, miesz-
kanie spółdzielcze dla więk-
szości spółdzielców stanowi 
dorobek całego życia.

Chcemy również podkre-
ślić, że dla wielu samorzą-
dów terytorialnych spółdziel-
nie mieszkaniowe są naj-
bardziej wiarygodnym part-
nerem w zagospodarowaniu 
przestrzeni miejskiej i w or-
ganizowaniu życia kultural-
nego, wspólnie z samorząda-
mi tworzą w środowiskach lo-
kalnych podstawy społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Projektowane zmiany 
w ustawie oznaczają za-
przepaszczenie ponad stu-
letniej tradycji spółdzielczo-
ści w Polsce i faktyczną likwi-
dację spółdzielni mieszkanio-
wych. Tworząc z jednej spół-
dzielni dziesiątki, być może 
setki wspólnot przy założe-
niu, że w każdej nieruchomo-
ści jednobudynkowej będzie 
musiała powstać wspólnota, 
powstanie chaos trudny do 
opanowania przez wiele lat, 
ze szkodą dla szeregowych 
członków spółdzielni.

Nasuwają się także py-
tania, jakie zagrożenia dla 
mieszkańców – członków 

ciąg dalszy na str. 8
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- Posłowie
województwa śląskiego:

Okręg wyborczy nr 27
- Bielsko-Biała -

- Jacek Falfus (PiS),
- Czesław Gluza (PO),
- Artur Górczyński (RP),
- Sławomir Kowalski (PO),
- Mirosława Nykiel (PO),
- Małgorzata Pępek (PO),
- Stanisław Pięta (PiS),
- Stanisław Szwed (PiS),
- Aleksandra Trybuś (PO).

Okręg wyborczy nr 28
- Częstochowa -

- Marek Balt (SLD),
- Artur Bramora (RP),
- Szymon Giżyński (PiS),
- Izabela Leszczyna (PO),
- Halina Rozpondek (PO),
- Grzegorz Sztolcman (PO),
- Jadwiga Wiśniewska (PiS).

Okręg wyborczy nr 29
- Gliwice -

- Jacek Brzezinka (PO),
- Borys Budka (PO),
- Andrzej Gałażewski (PO),
- Tomasz Głogowski (PO),
- Jan Kaźmierczak (PO),
- Jerzy Polaczek (PiS),
- Piotr Pyzik (PiS),
- Marek Stolarski (RP),
- Krystyna Szumilas (PO).

Okręg wyborczy nr 30
- Rybnik -

- Piotr Chmielowski (niezrzeszony),
- Krzysztof Gadowski (PO),

- Grzegorz Janik (PiS),
- Izabela Kloc (PiS),
- Joanna Kluzik-Rostkowska (PO),
- Marek Krząkała (PO),
- Grzegorz Matusiak (PiS),
- Bolesław Grzegorz Piecha (PiS),
- Henryk Siedlaczek (PO),
- Ryszard Zawadzki (PO).

Okręg wyborczy nr 31
- Katowice -

- Ewa Kołodziej (PO),
- Maria Nowak (PiS),
- Elżbieta Apolonia Pierzchała (PO),
- Marek Plura (PO),
- Danuta Pietraszewska (PO),
- Andrzej Rozenek (RP),
- Wojciech Szarama (PiS),
- Grzegorz Tobiszowski (PiS),
- Tomasz Tomczykiewicz (PO),
- Marek Wójcik (PO),
- Zbyszek Zaborowski (SLD),
- Jerzy Ziętek (PO).

Okręg wyborczy nr 32
- Sosnowiec -

- Waldemar Andzel (PiS),
- Jerzy Borkowski (RP),
- Witold Klepacz (RP),
- Ewa Malik (PiS),
- Beata Małecka-Libera (PO),
- Anna Nemś (PO),
- Jarosław Pięta (PO),
- Wojciech Saługa (PO),
- Piotr Van der Coghen (PO).

- Senatorowie
województwa śląskiego:

- Elżbieta Bieńkowska (PO),
- Jarosław Lasecki (PO),

- Tadeusz Kopeć (PO),
- Kazimierz Kutz – niezależny,
- Zbigniew Meres (PO),
- Andrzej Misiołek (PO),
- Rafał Muchacki (PO),
- Maria Pańczyk-Pozdziej (PO),
- Bolesław Piecha (PiS),
- Leszek Piechota (PO),
- Andrzej Szewiński (PO),
- Bogusław Śmigielski (PO),
- Adam Zdziebło (PO).

Skróty:
PO – Platforma Obywatelska
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
RP – Ruch Palikota
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej

Odpowiedź poseł Marii Nowak
„W odpowiedzi na Pana pismo wy-

rażające zaniepokojenie losami usta-
wy o spółdzielczości, a spółdzielczości 
mieszkaniowej w szczególności, infor-
muję że trwające prace w Sejmie nadal 
o niczym nie przesądziły. Jako członek 
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
projektów ustaw z zakresu prawa spół-
dzielczego, mogę wyrazić opinię, że 
prace są dość dalekie od zakończenia.

Nie są mi obce sprawy spółdzielców 
i jestem za dalszym rozwojem tej for-
my samorządności tak, jak dzieje się to 
w Europie i na świecie. Mogę jedynie za-
pewnić, że mój glos zawsze będzie wy-
rażał opinię pozytywną, optującą za dal-
szym istnieniem spółdzielczości mieszka-
niowej. Liczę na dalszą współpracę i głos 
doradczy ze strony spółdzielców SSM.”

Piotr Sowisło

Adresaci pisma:

spółdzielni niesie projekt ustawy? Uniemożliwia oby-
watelom zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w for-
mie spółdzielczej, narzuca 
bowiem tylko jedną formę 
własności – prawo odrębnej 
własności lokalu zarządza-
nego wyłącznie według za-
sad określonych w ustawie 
o własności lokali, a nie we-
dług zasad spółdzielczych. 
Narzuca tylko jedną formę 
zarządzania nieruchomo-
ściami spółdzielczymi a mia-
nowicie poprzez wspólnoty.

Likwiduje jedną z podsta-
wowych zasad funkcjonowa-
nia spółdzielni – zasadę so-
lidaryzmu spółdzielczego, co 
za tym można stwierdzić, od-
biera się możliwość udziele-
nia pomocy rodzinom, które w wyniku losowych zrządzeń 
znajdują się w potrzebie. Projekt ustawy eliminuje kate-
gorię osiedla mieszkaniowego i jego funkcję, tworząc roz-

drobnione wspólnoty mieszkaniowe w miejsce spółdziel-
ni mieszkaniowych, w związku z tym ogranicza możli-
wość skutecznego negocjowania cen za usługi świadczone 

na rzecz członków spółdziel-
ni. Wspólnota mieszkaniowa 
to też odpowiedzialność soli-
darna czyli członkowie takiej 
wspólnoty ponoszą wszelką 
odpowiedzialność za wszyst-
kie zobowiązania zaciągnię-
te przez wspólnotę majątkiem 
osobistym. Wystarczy kilku-
miesięczny okres nieuiszcza-
nia opłat w terminie lub jaki-
kolwiek brak płynności finan-
sowej samej wspólnoty i na 
efekty nie trzeba będzie dłu-
go czekać.

Zmiany w ustawie krytyku-
je Związek Rewizyjny Spół-
dzielczości Mieszkaniowej 

RP oraz Krajowa Rada Notarialna. List ten nie stanowi oce-
ny projektu ustawy, lecz jest wyrazem stanowiska większo-
ści członków naszej Spółdzielni.”

Do posłów…

ciąg dalszy ze str. 7
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ciąg dalszy na str. 10

Wysłuchanie i protest
Kolejne zamiary nowelizowania ustaw spółdzielczych elektryzują środowiska spółdzielcze – i to nie tylko w Pol-

sce. Tak to jakoś obecnie wygląda, że każde ugrupowanie parlamentarne za punkt honoru przyjęło sobie wtrą-
cić swoje trzy grosze do obowiązujących ustaw. Niektóre z projektów powielają wcześniejsze totalnie skrytyko-
wane przez prawnicze gremia zapisy, niejednokrotnie stojące na bakier z Konstytucją. Zakusy reformatorskie 
w gruncie rzeczy zmierzające do likwidacji spółdzielczości są jednak ogromne i tylko jakoś nikt nie chce zauwa-
żyć, że ucierpi na tym szary spółdzielca, ucierpią osiedla, zasoby mieszkaniowe. Wielość projektów spowodowa-
ła, że Sejm powołał nadzwyczajną komisję dla ich rozpatrzenia. Komisja pracuje.

W styczniu br. 25. 01. 2013 r. zo-
stała podjęta przez Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej uchwała o powoła-
niu Komisji Sejmowej ds. ustaw po-
selskich i senackich projektów ustaw 
z zakresu prawa spółdzielczego (dru-
ki nr 515, 816, 819, 864, 980, 1005, 
1065 i 1353), W skład Komisji weszło 
26 posłów z różnych ugrupowań po-
litycznych. Przewodniczącym Komisji 
został Marek Gos (PSL) a zastęp-
cami Przewodniczącego Romuald  
Ajchler (SLD), Paweł Sajak (RP),  
Lidia Staroń (PO) i Łukasz Zboni-
kowski (PiS).

Od momentu powołania Komisji od-
były się jej 4 posiedzenia. Pierwsze 
dotyczyło ukonstytuowania się Ko-
misji, drugie posiedzenie obejmowa-
ło zapoznanie się członków Komi-
sji z informacją na temat prac nad 
ustawami z zakresu prawa spółdziel-
czego w latach 2001-2012. Na trze-
cim posiedzeniu odbyło się pierwsze 
czytanie senackiego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych (druk nr 1065), oraz 
senackiego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych (druk nr 1353), a także 
wysłuchano przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych w sprawie projek-
tów ustaw z zakresu prawa spółdziel-
czego skierowanych do Komisji. Zo-
stała podjęta również uchwała o zor-

ganizowaniu wysłuchania publiczne-
go dotyczącego procedowanych pro-
jektów. Udział w wysłuchaniu publicz-
nym zadeklarowało, poprzez zareje-
strowanie się w Sejmie, 1.346 osób 
fizycznych oraz przedstawicieli róż-
nych organizacji. Uwzględniając tak 
liczne zainteresowanie, posiedzenie 
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do 
rozpatrzenia projektów ustaw z za-
kresu prawa spółdzielczego dotyczą-
ce przeprowadzenia wysłuchania pu-
blicznego odbyło się nie w Sejmie, 
ale w Centrum Konferencyjnym Fun-
dacji „Nowe Horyzonty” w Warsza-
wie. Wysłuchanie to forma społecz-
nej debaty „podczas prac nad projek-
tem ustawy”. Forma – dodajmy – po-
trzebna, bowiem zwłaszcza projek-
ty PO wywołują powszechny sprze-
ciw spółdzielców, szczególnie w spół-
dzielniach mieszkaniowych. W wysłu-
chaniu z ramienia Komisji Sejmowej 
na 26 posłów udział wzięło 4: Prze-
wodniczący Marek Gos oraz trzech 
zastępców poseł Lidia Staroń, Paweł 
Sajak i Romuald Ajchler.

W dyskusji zabierali głos przedstawi-
ciele spółdzielni mieszkaniowych i in-
nych form spółdzielczych (członkowie, 
działacze społeczni i prezesi delegowa-
ni przez walne zgromadzenia), przed-
stawiciele organizacji i stowarzyszeń 
pozarządowych, a także grupka wro-
gich spółdzielczości dziwnych osób, 

z często samozwańczych organizacji.
Po stronie spółdzielczej dominowa-

ła rzetelność, konkret, próba rzeczo-
wej oceny projektów ustaw, po dru-
giej – nagonka i slogany typu: „prze-
gnać prezesów”, uwolnić spółdzielnie 
od prezesów, dać władzę członkom, 
zlikwidować spółdzielnie czy też utwo-
rzyć wspólnoty. Padały bardzo moc-
ne słowa typu „mafia spółdzielcza” 
czy złodzieje. Spółdzielcy protestowa-
li przeciwko nieuczciwym praktykom 
przy stole prezydialnym i sytuacji na 
sali, gdzie grupka awanturników z dru-
żyny „komitetów” usiłowała rozbić spo-
tkanie. Atmosferę podkręcała posłan-
ka Lidia Staroń, wymuszająca zabie-
ranie głosu, mimo, że przyjęto zasadę, 
że posłowie głosu nie zabierają, konty-
nuująca bezpodstawne, kłamliwe na-
gonki na spółdzielnie.

Strona spółdzielcza, w tym i zwy-
kli członkowie spółdzielni protestowa-
li przeciwko próbie wdrożenia na si-
łę rozwiązań zawartych w projektach 
Kluby Parlamentarnego PO, mających 
na celu zawłaszczenie majątku wypra-
cowanego przez całe pokolenia spół-
dzielców na rzecz wąskiej grupy osób 
reprezentujących wyłącznie swoje par-
tykularne interesy. W celu mocniej-
szego wyrażenia swojego stanowiska 
spółdzielcy opracowali Protest, pod 
którym podpisała się większość osób 
obecnych na wysłuchaniu.

Protest polskich spółdzielców
Członkowie polskich spółdzielni zgromadzeni w Sejmie 

w dniu 24.06.2013 r. na wysłuchaniu publicznym dotyczą-
cym ustaw spółdzielczych, reprezentujący wszystkie bran-
że spółdzielcze oraz 8 min członków zrzeszonych w pod-
miotach spółdzielczych, wyrażają po raz kolejny swój głębo-
ki protest przeciwko próbie uchwalenia szkodliwych przepi-
sów regulujących działalność spółdzielni. Rozwiązania za-
warte w procedowanych ustawach spółdzielczych tj. posel-
ski projekt ustawy prawo spółdzielcze druk 515 oraz posel-
skich projektach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych 
druk 819 i druk 816 mają na celu osłabienie roli i pozycji 
spółdzielni w życiu społeczno-gospodarczym kraju, dyskry-
minację spółdzielczości w stosunku do innych podmiotów 
gospodarczych, odebranie członkom spółdzielni prawa de-
cydowania o swoich podmiotach a w konsekwencji całkowi-
tą likwidację sektora spółdzielczego.

Procedowane projekty zawierają rozwiązania, które były 
już wielokrotnie odrzucane przez Sejm a nawet kwestiono-
wane przez Trybunał Konstytucyjny. Wielokrotnie również 
rozwiązania te były opiniowane przez ekspertów z dziedzi-
ny prawa, którzy ocenili je negatywnie. Nie wiadomo, ko-
mu mają służyć projektowane rozwiązania, należy sądzić, 
że jedynie wąskie; grup e osób je forsujących, bo na pew-
no nie spółdzielniom i ich członkom. Po raz kolejny podej-
mowana jest próbą uchwalenia przepisów, które naruszają 
demokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i auto-
nomię spółdzielni a przede wszystkim są niezgodne z Mię-
dzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpli-
wość, co do ich zgodności z Konstytucją RP. W naszej oce-
nie jest to po prostu ponowny zamach na majątek człon-
ków spółdzielni.
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W szczególności nie zgadzamy się na wdrożenie nastę-
pujących rozwiązań prawnych:

projekt ustawy prawo spółdzielcze

- zakaz łączenia funkcji członka rady albo zarządu, kierow-
nika bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni, peł-
nomocnika lub prokuren-
ta z funkcją członka orga-
nu związku spółdzielczego, 
w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz członka orga-
nu Krajowej Rady Spółdzielczej;

- zakaz łączenia funkcji delegata na zjazd związku spół-
dzielczego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz 
członka innego organu związku spółdzielczego, z funkcją 
delegata spółdzielni na wojewódzkie zebranie wyborcze 
do Krajowej Rady Spółdzielczej oraz funkcją członka or-
ganów tej Rady;
Zapisy te ograniczają prawa członków do wybierania i by-

cia wybieranym. Nie można członkowi spółdzielni odebrać 
prawa kandydowania do struktur spółdzielczych. To sami 
członkowie w ramach demokratycznych wyborów powinni 
decydować, kto będzie reprezentował ich interesy w orga-
nizacjach ponadpodstawowych,
- zmiany w zakresie lustracji spółdzielczej polegające na 

odebraniu organizacjom spółdzielczym prawa przepro-
wadzania lustracji;
Przepis ten stanowi ingerencję w podstawową zasadę 

spółdzielczą, jaką jest samoorganizacja i niezależność ru-
chu spółdzielczego. Nie należy zapominać, że zgodnie 
z polskim prawem tylko podmioty spółdzielcze podlega-
ją kontroli lustracyjnej. Nie ma więc żadnego uzasadnienia 
prawnego do przekazania części uprawnień z zakresu lu-
stracji pod nadzór administracji państwowej.
- likwidacja Kongresu Spółdzielczości i powołanie woje-

wódzkich zebrań wyborczych;
Przepis ten ingeruje w autonomię spółdzielczą i ma na ce-

lu osłabienie ruchu spółdzielczego.
projekty ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych

- likwidacja funduszu udziałowego w spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz obowiązek zwrotu członkom wniesionych 
przez nich udziałów;
Przepis ten dotyczy tylko spółdzielni mieszkaniowych, co 

wskazuje na ich dyskryminację w stosunku do innych spół-
dzielni, a dodatkowo osłabia znacznie pozycję ekonomicz-
ną spółdzielni. Każdy podmiot funkcjonujący w obrocie go-
spodarczym musi mieć zapewnione ekonomiczne podsta-
wy działania. Projekt w sposób odgórny pozbawia spół-
dzielnię mieszkaniową zaplecza finansowego, co zaskut-
kuje w konsekwencji zachwianiem jej stabilności i płynno-
ści finansowej.
- utrzymania obligatoryjnych walnych zgromadzeń, bez 

prawa powoływania zebrań przedstawicieli;
Jest to kolejny zapis, który ma zastosowanie wyłącznie 

w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych. Dodatkowo 
praktyka pokazała, że w dużych spółdzielniach wdrożenie 
demokracji bezpośredniej związane jest z wysokimi kosz-
tami administracyjnymi, które pokrywają członkowie spół-
dzielni.
- obligatoryjne odwołanie prezesa zarządu spółdzielni 

w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy 
i dokonanie wyboru nowego;

- w przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 do-
datkowo prezesa zarządu a także członków zarządu oraz 

członków rady nadzorczej wybiera się w wyborach taj-
nych, bezpośrednich, wyznaczanych na dzień wolny od 
pracy, spośród nieograniczonej liczby kandydatów;
Ponownie należy wskazać, że to sami członkowie w ra-

mach postanowień statutowych winni decydować o formie 
wyboru członków zarządu i rady spółdzielni.

- obligatoryjne powoływanie 
wspólnot na majątku spół-
dzielczym;

Oznacza to początek likwidacji spółdzielni mieszkanio-
wych.

Projekty kwestionowanych przez nas ustaw odbiera-
ją członkom spółdzielni prawo decydowania o większości 
spraw dotyczących ich podmiotów. Wiążą się także z bar-
dzo dużymi kosztami ich realizacji, które będą musieli po-
kryć członkowie spółdzielni bez względu na to czy wolą 
demokrację pośrednią czy bezpośrednią, a także czy bę-
dą chcieli zmienić skład zarządu czy też nie. Jednocześnie 
biorąc pod uwagę obowiązek wypłaty udziałów w spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz powołanie wspólnot i obligato-
ryjny podział majątku spółdzielni, w konsekwencji nastąpi li-
kwidacja większości spółdzielczych podmiotów mieszkanio-
wych, które pozbawione majątku i możliwości działania nie 
będą w stanie funkcjonować. Projekt przewiduje ustawo-
we zastąpienie spółdzielni wspólnotami, bez prawa wybo-
ru dla samych zainteresowanych. Wielu członków spółdziel-
ni świadomie dokonało wyboru spółdzielczej formy pod-
czas zakupu lokalu, a ustawodawca tę swobodę odbiera. 
Wnioskodawca twierdzi, że kto chce może nadal być człon-
kiem spółdzielni, ale takiej swobody w odniesieniu do bycia 
członkiem wspólnoty już nie pozostawia. Członkiem wspól-
noty każdy użytkownik lokalu zostanie z mocy ustawy.

Nie zgadzamy się, aby wąska grupa prywatnych intere-
sów i osobistych ambicji decydowała o losie wszystkich 
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i ich członków. Jed-
noznaczne stawisko w tej kwestii wyraziło 4 tys. członków 
spółdzielni uczestniczących w Forum Spółdzielczości Pol-
skiej, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warsza-
wie w dniu 11 czerwca 2011 r. Żądamy zaprzestania nęka-
nia nas coraz to nowymi projektami mającymi na celu wy-
eliminowanie spółdzielni z życia społeczno-gospodarczego 
kraju. Żądamy także poszanowania praw członków, Mię-
dzynarodowych Zasad Spółdzielczych, niezależności i au-
tonomii ruchu spółdzielczego a także demokratyzmu i swo-
body funkcjonowania. Zapisy tych projektów kwestionują 
bowiem całą ideę spółdzielczości. Przeciwstawiamy się in-
strumentalnemu traktowaniu naszego sektora i apelujemy 
o uchwalenie korzystnych ram prawnych zgodnych z Kon-
stytucją RP i oczekiwaniami członków spółdzielni, którzy 
wielokrotnie budowali swoje spółdzielnie od podstaw i nie 
mogą pogodzić się z faktem, że w wyniku działań nielicz-
nej grupy osób utracą swoje miejsca pracy, czy swoje do-
tychczasowe miejsca zamieszkiwania, które poszatkowane 
na pojedyncze nieruchomości nie będą już wypełniały swo-
jej społecznej funkcji. Oczekujemy, aby nowe przepisy pra-
wa prowadziły do ponownej unifikacji ruchu spółdzielczego 
a nie jego rozproszenia, przywrócenia samodzielności i sa-
morządności, a także zwiększenia znaczenia postanowień 
statutowych. Nowe, oczekiwane przez członków spółdzielni 
prawo winno respektować najwyższe prawo Rzeczpospoli-
tej, czyli Konstytucję.

Warszawa, 24. 06. 2013 r.
pes

ciąg dalszy ze str. 9
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Śmieci tanieją o 20%. Segregowane
Z 11,30 na 9 złotych. Taką obniżkę opłaty za wywóz odpadów przegłosowali siemianowiccy radni na sesji Ra-

dy Miasta przeprowadzonej 29 sierpnia br. Osoby deklarujące segregację odpadów zapłacą mniej już od paź-
dziernika br., kiedy uchwała się uprawomocni. Bez zmian pozostaje opłata za wywóz śmieci niesegregowanych 
i wynosi 16 zł/os./miesiąc.

Ponadto, zdecydowano również o obniżce kosztów dla 
przedsiębiorców – śmieci będą odbierane taniej ok. 20-
30%. Podczas obrad podkreślano, że przed miastem stoi 
jeszcze wiele zadań do wykonania w obrębie gospodarki 
odpadami komunalnymi.

Gdy w zeszłym roku na sesjach Rady Miasta dyskuto-
wano na temat opłat za zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych, nie wszyscy radni byli zgodni, co do propono-
wanych i przyjętych później przez większość radnych sta-
wek, tj. 11,30 zł/os./m-c. za segregowane i 16 zł/os./m-c. za 
zmieszane. Przypomnijmy już podczas ubiegłorocznej listo-
padowej sesji Zbigniew Krupski złożył wniosek o dokona-
nie zmian na niższe stawek opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi zaś radny Jerzy Kurzawa pytał: (...) 
Czy Prezydent Miasta rozważa ewentualną zmianę stawki 
opłaty za śmieci po przeprowadzonym postępowaniu prze-
targowym. Wtedy na postawione pytanie Jacek Guzy odpo-
wiedział twierdząco, więc można było oczekiwać ciągu dal-
szego, czyli materializacji wniosku Zbigniewa Krupskiego.

Ten nastąpił w ostatnich miesiącach. W czerwcu br. Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej wygrało przetarg na wywóz śmieci. Mając już peł-
ną informację dokonano bilansu finansowego, kalkulacji. 
Na tej podstawie oceniono, iż Miasto będzie w stanie obni-
żyć koszty wywozu odpadów segregowanych do 9 złotych 
od osoby miesięcznie. Postarano się, by projekt uchwały, 
mimo przygotowanego już wcześniej porządku obrad Rady 
Miasta, trafił pod głosowanie jeszcze w sierpniu.

Do sprawy gospodarki odpadami komunalnymi w Siemia-
nowicach Śląskich i obniżki stawki opłat za śmieci na sierp-
niowej sesji RM odniósł się jako pierwszy Prezydent Miasta:

 - Parę miesięcy temu obiecałem, a dzisiaj się to dzieje. 
My nie mieliśmy takich problemów, jakie pojawiły się w in-
nych miastach, gdzie zatrudniono przy tym 13-14 osób. Je-
steśmy chyba pierwszym miastem w regionie, które doko-
nuje weryfikacji opłat – oznajmił obecnym, po czym zapo-
wiedział wystąpienie Jerzego Kurzawy i rozwinięcie tematu.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Monitorowania Systemu 
Gospodarki Odpadami i Rozwoju Przedsiębiorczości oce-
nił między innymi, że realizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminie przebiega pomyślnie. – Z du-
żym zadowoleniem stwierdzam, że proces przejęcia ryn-
ku gospodarki odpadami przez MPGKiM przebiega spraw-
nie, bez nadmiernych zakłóceń, chociaż zdarzają się przy-
padki wymagające interwencji – stwierdził, po czym konty-
nuował – Współpraca z zarządcami nieruchomości nace-
chowana jest obustronnym zrozumieniem i dużym zaanga-
żowaniem zarządców w rozwiązywaniu bieżących proble-
mów związanych z wdrożeniem nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi. W szczególności należy wy-
różnić zaangażowanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud”. Je-
stem usatysfakcjonowany decyzją prezydenta miasta o ob-
niżce stawki opłaty. Moje przewidywania okazały się słusz-

ne. Ponadto chciałbym podkreślić dobrą współpracę z rad-
nymi, a w szczególności wyróżnić aktywną postawę Zbi-
gniewa Krupskiego i Marzeny Ziaji.

W dalszej części Jerzy Kurzawa stwierdził, że wykona-
no dopiero 10 procent tego, co oczekuje od Miasta usta-
wodawca w kwestii gospodarki odpadami komunalnymi. – 
Przed nami szereg czynności administracyjnych i zadań do 
wykonania. Musimy doposażyć nieruchomości w pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to waru-
nek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu. 
Dalej Pełnomocnik Prezydenta odpowiedział niejako na py-
tanie mieszkańców, którzy zastanawiają się dlaczego ocze-
kuje się od nich segregacji, a wciąż nie ma odpowiedniej 
ilości pojemników na odpady.

- Zachwianie popytu i podaży spowodowało długi okres 
oczekiwania na realizację i dostawę nowych kontenerów. 
Aktualnie jest już to realizowane przez MPGKiM. Z dal-
szej części wypowiedzi Kurzawy dowiadujemy się, że Mia-
sto zintensyfikuje edukację o odpadach i ekologicznych za-
chowaniach w szkołach i społecznościach lokalnych. Na 
zakończenie Pełnomocnik Prezydenta ds. Monitorowania 
Systemu Gospodarki Odpadami i Rozwoju Przedsiębior-
czości powiedział, że w celu usprawnienia systemu gospo-
darki odpadami, na bieżąco analizowane są informacje, 
uwagi i propozycje wnoszone przez wszystkich „produkują-
cych” śmieci. Wyniki analizy mają być podstawą do weryfi-
kacji regulaminu.

W sprawie odpadów wypowiadali się jeszcze inni. Anna 
Zasada-Chorab w imieniu radnych klubu PO wyraziła za-
dowolenie, że udało się zweryfikować dotychczasowe staw-
ki, zarówno za odpady segregowane, jak i wywózkę śmieci 
z nieruchomości niezamieszkałych.

O tym, że problemów wynikających z wdrożenia nowego 
systemu gospodarki odpadami wciąż jest nie mało potwier-
dza głos radnego Jacka Blidy. Zwrócił on uwagę na jeden 
z podstawowych środków komunikacji Miasta z mieszkań-
cami w „sprawie śmieciowej”, a więc miejską stronę interne-
tową i zakładkę dotyczącą odpadów. – Wprawdzie informa-
cje interesujące mieszkańców są do odszukania, ale wciąż 
sprawia to kłopot. Ponadto poruszył problem wielkości wor-
ków na odpady biodegradowalne.

Pełna zgoda zapanowała przy głosowaniu uchwały o ob-
niżeniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Na 18 
obecnych, wszyscy byli za jej przyjęciem, nikt nie wstrzymał 
się ani nie był przeciwny.

Uchwała Rady Miasta sprawiła, że różnica miesięcznych 
stawek opłat za odpady segregowane i zmieszane zwięk-
szyła się do 7 złotych od osoby. Z prostego wyliczenia wy-
nika, że trzyosobowa rodzina, która nie zadeklarowała se-
lektywnej zbiórki zapłaci, co miesiąc więcej aż o 21 złotych.

Wszystko wskazuje na to, że decyzja o obniżce przynie-
sie wielostronne korzyści w tym dla budżetów domowych 
i co ważne dla środowiska.

Rafał Grzywocz

Segregu j  śmiec i  –  to  s ię  op łaca ! ! !
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- Panie Prezesie, jak Pan przyjął de-
cyzje Rady Miasta o obniżeniu opła-
ty za śmieci segregowane?

Zbigniew Lekston: Jak wszy-
scy z ogromnym zadowoleniem, tym 
bardziej, że już wcześniej Zbigniew 
Krupski ze Stowarzyszenia „Nasz 
DOM”, a zarazem kierownik Domu 
Kultury „Chemik” składał wniosek by 
opłata za śmieci była niższa. Rad-
ny ten dał się też poznać z konse-
kwentnych działań na rzecz niższych 
cen wody. Podkreślić należy, że 
wniosek ten od początku spotkał się 
z pozytywnym przyjęciem Prezyden-
ta Jacka Guzego oraz Jerzego Ku-
rzawy – pełnomocnika Prezydenta 
ds. Monitorowania Systemu Gospo-
darki Odpadami. Przyjęcie niższej 
opłaty za śmieci oznacza, dla SSM 
mniejsze całościowo opłaty o około 

60 tysięcy złotych, a tym samym tyle 
pieniędzy pozostanie w kieszeniach 
naszych mieszkańców, co zapewne 
też przyjmą z zadowoleniem, bo pie-
niędzy w naszej ubożejącej społecz-
ności nigdy za wiele.

- Proszę Pana, a jak Pan ocenia 
współpracę z Urzędem Miasta i to, 
że nie obyło się bez zgrzytów...

- Współpraca zarówno z Urzędem 
Miasta, jak i firmą wywożącą odpady 
jest bardzo dobra. Drobne niedocią-
gnięcia są natychmiast usuwane. Są-
dzę, że całość spraw dotycząca wdra-
żania systemu zostanie sfinalizowana 
do końca miesiąca. Być może pojawią 
się nowe problemy, ale takie jest ży-
cie. Zgrzytem, a raczej pewnym man-
kamentem był brak dostatecznej ilości 
pojemników na śmieci segregowane 
i ludzie pytali nas jak mamy segrego-

wać skoro nie mamy, do czego wrzu-
cać. Braki te wystąpiły w całej Polsce. 
Obecnie pojemników przybywa, są 
sukcesywnie dostarczane i za kilka-
naście dni kwestia ich niedostatecznej 
ilości zniknie. 

- A jak do nowej jakości podeszli 
mieszkańcy?

- Jestem zbudowany postawą, bo 
znacząco zwiększyła się ilość segre-
gowanych śmieci, czego dowodem in-
terwencje o braku pojemników. Są-
dzę, że tendencja ta utrzyma się, 
a może i jeszcze bardziej nasili, bo po 
obniżce stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, a kon-
kretnie za śmieci segregowane jasno 
widać, że segregacja przynosi wy-
mierne korzyści indywidualne i to po-
dwójnie. Raz, że zmniejsza wydat-
ki, a dwa ma swoje bezpośrednie od-
niesienie do środowiska, z którego 
też przecież my korzystamy, a to ono 
cierpiało najbardziej.

Dziękuję za rozmowę.

O nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi
z Jerzym Kurzawą, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ds. Monitorowania Systemu Gospodarki 

Odpadami i Rozwoju Przedsiębiorczości rozmawia Piotr Sowisło

Podwójna korzyść
ze Zbigniewem Lekstonem, prezesem Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej rozmawia Piotr Sowisło

- Proszę Pana, za nami dwa miesiące odkąd gmina sta-
ła się właścicielem śmieci. Jak Pan ocenia ten czas?

Jerzy Kurzawa: Mając na względzie społeczne aspekty 
wdrażanego systemu gospodarki odpadami można powie-
dzieć, że realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie przebiega pomyślnie. Z dużym zadowoleniem 
pragnę stwierdzić, że:

- proces przejęcia rynku gospodarki odpadami przez 
MPGKiM przebiega sprawnie, chociaż zdarzają się przy-
padki wymagające interwencji,

- współpraca z zarządcami nieruchomości jest dobra, jest 
obustronne zrozumienie i duże zaangażowanie w rozwią-
zywanie problemów. Szczególności mogę wyróżnić zaan-
gażowanie Zarządu SSM za merytoryczne i kompetentne 
współdziałanie. Doceniając włożony wysiłek i konsekwen-
cję dziękuję prezesowi Zbigniewowi Lekstonowi oraz ca-
łemu Zarządowi SSM.

- Miłym jest, że spadła stawka opłaty...
- Z dużym zadowoleniem pragnę stwierdzić, że Prezydent 

Miasta, zgodnie z deklaracją złożoną na sesji Rady Miasta 
w listopadzie ub.r., po zbilansowaniu opłat i kosztów, podjął 
decyzję o obniżeniu stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Stawka opłaty za odpady segrego-
wane została obniżona o 20,23% do kwoty 9,00 zł. Jestem 
tym też usatysfakcjonowany osobiście, bo moje przewidy-
wania okazały się słuszne.

- Mimo tych pozytywów jesteśmy chyba na początku 
drogi...

- Zgadza się. To co zrobiliśmy to zaledwie 10% tego cze-
go wymaga od nas ustawodawca. Przed nami jeszcze sze-

reg czynności administracyjnych i zadań do wykonania. Mu-
simy doposażyć nieruchomości w pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Jest to warunek niezbędny 
dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki od-
padami komunalnymi. Niestety, brak pojemników na rynku 
– popyt przewyższył podaż – spowodował, że wystąpiły pro-
blemy z ich rozmieszczaniem i długi okres oczekiwania na 
realizacje i dostawę nowych. Obecnie pojemniki spływają 
i trwa ich montaż przez MPGKiM. Kolejną kwestią jest edu-
kacja o odpadach i ekologicznych zachowaniach w szko-
łach i społecznościach lokalnych. Unia Europejska nie żąda 
wdrożenia konkretnej technologii, stawia tylko zadanie, aby 
jak najszybciej żadne odpady nieprzerobione nie trafiały na 
składowiska. Powinniśmy być nie tylko świadomi wytwarza-
nia dobrze rozpoznawalnych pod względem ilości i jakości 
odpadów, ale też znać ich ostateczne przeznaczenie, czyli 
wspomagać czynności zmierzające do odzysku. Odpady to 
nie tylko kolosalna ilość surowców, ale i niebezpieczne wy-
twory naszej cywilizacji.

Pamiętajmy! Wytwarzane przez nas odpady stwarzają za-
grożenie dla środowiska (wody, gleby, powietrza, różnorod-
ności biologicznej, krajobrazu, klimatu) oraz zdrowia i ży-
cia ludzi.

- Uprzedził Pan moje pytanie o braki pojemników do se-
gregacji. A jakie są inne zamiary, szczególnie dotyczące 
wysokości opłat?

- Będziemy zmierzać do takiego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, w którym płacić będziemy proporcjo-
nalnie do ilości wyprodukowanych odpadów.

Dziękuję za rozmowę 

Segregu j  śmiec i  –  to  s ię  op łaca ! ! !
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2003 rok
– zalążek Rynku Bytkowskiego

Wiele było dyskusji na temat za-
gospodarowania terenu w sąsiedz-
twie wieżowców przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 69-73. Pierwotnie, 
w latach 70-tych powstały w tym miej-

scu ciągi komunikacji pieszej 
i a na fali fibakomanii dwa 
korty tenisowe. Z upływem lat 
teren ulegał stopniowo degra-
dacji ze względu na wystę-
pujące w tym miejscu awa-
rie podziemnej infrastruktury 
przesyłowej.

- W ostatnich latach zanim 
powstał Rynek, ludzie szero-
kim łukiem omijali to miejsce. 
Było bardzo niesympatycz-
nie, a nawet niebezpiecznie, 
bo zdewastowany plac stał 
się miejscem schadzek „nie-
wyraźnej” młodzieży – wspo-
mina pani Grażyna, miesz-
kanka jednego z budynków 
sąsiadujących z placem.

Zdecydowano się w końcu 
złapać byka z a rogi i pod-
jąć temat rewitalizacji tere-
nu. Zawiązał się Komitet Ho-
norowy programu pod ro-
boczą nazwą Rynek Byt-
kowski. Odbywały się licz-
ne konsultacje z mieszkań-
cami w tej sprawie. Osta-
tecznie zdecydowano, robo-
cza nazwa się przyjęła, że 
powstanie tu przedsięwzię-
cie o nazwie: „Rynek Byt-
kowski”. Duża w tym zasługa 
osób związanych ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Byt-
kowa, które zawiązywało się 
praktycznie równocześnie 
z powstającym rynkiem.

- Pomysł stworzenia w tym 
właśnie miejscu rynku pod-
sunął mi mój zaprzyjaźnio-
ny architekt – mówi Andrzej 
Gościniak, przewodniczący 
SPB. Jak się okazało był to 
strzał w dziesiątkę, bo dzisiaj 
to miejsce jest jednym z ład-
niejszych w Bytkowie, chętnie 
uczęszczane przez miesz-
kańców – dodaje.

Akt erekcyjny wmurowano we wrze-
śniu 2003 roku, Wtedy pisaliśmy: 

„Wmurowania aktu erekcyjnego 
potwierdzającego realizację zamie-
rzenia pn. „Rynek Bytkowski” do-
konano 15 września br. w miejscu, 
gdzie już wkrótce zamiast obecne-

go nieużytku przy pawilonach han-
dlowych, przy ul. Wróblewskiego, 
na os. „Chemik” pojawi się ładnie 
zaprojektowany zakątek zupełnie 
zmieniający oblicze tej części osie-
dla i dzielnicy Bytków. Dokument, na 
którym odnotowuje się informacje naj-
bardziej charakterystyczne dla cza-
su jego powstania i zamierzenia, któ-
rego dotyczy, zabezpiecza się przed 
wpływem warunków atmosferycznych 
w specjalnym pojemniku i zwyczajo-
wo składa się w zapewniającym bez-
pieczne przechowanie przez długie, 

długie lata specjalnie przygo-
towanym miejscu, tak by po 
dziesięcioleciach lub i setle-
ciach w przypadku natrafienia 
na niego przez wykonujących 
jakieś prace mógł oddać na-
szym potomnym świadectwo 
wagi przedsięwzięcia, dla któ-
rego celów go przygotowa-
no – niepodpisany tekst do-
kumentu, z nazwiskami osób 
sygnujących go, w oryginale.”

Rok później, po bardzo wy-
tężonej pracy, bawiono się już 
podczas oficjalnego otwarcia 
Rynku Bytkowskiego.

Tak rodziło się  
Święto Bytkowa

Znakomicie bawili się 
mieszkańcy licznie przyby-
li na I Święto Bytkowa, je-
go główne obchody odby-
ły się dokładnie 18 września 
2004 r. Pierwsze Święto połą-
czone było z otwarciem Ryn-
ku Bytkowskiego. Punktual-
nie o 1304 Zbigniew Paweł 
Szandar – ówczesny prezy-
dent miasta i Stanisław Ko-
warczyk – ówczesny prezes 
SSM przecięli wstęgę w kolo-
rze barw miasta. Nieco póź-
niej ks. Konrad Zubel, ów-
czesny proboszcz parafii pw. 
Świętego Ducha odsłonił herb 
Bytkowa wmontowany w ka-
mień zabudowany w fontan-
nie. Proboszcz nim poświę-
cił herb i cały Rynek, przy-
pomniał, że nawiązuje on do 
biblijnej sceny Zwiastowa-
nia Najświętszej Marii Panny 
i powiedział:

- Wdzięczność jest przeja-
wem duchowej kultury czło-
wieka i wyrazem pamięci 
o otrzymanym dobru. Wszy-
scy czujemy się dłużnikami 

Na Święcie jubileuszowo

Ależ ten czas leci. Dziesięć lat od wmurowania aktu erekcyjnego i sym-
bolicznego rozpoczęcia prac nad Rynkiem Bytkowskim, Dziesiąte Świę-

to Bytkowa i po raz dziesiąty wręczone zostaną statuetki Laurów Bytkowa. 

ciąg dalszy na str. 14
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względem tych, którzy swoją ofiar-
ną pracą i darem materialnym przy-
czynili się do powstania rynku naszej 
dzielnicy. Spraw Panie Jezu, abyśmy 
upamiętniając w kamieniu herb naszej 

dzielnicy, mogli się radować tym miej-
scem, chętnie tu przychodzili, by od-
naleźć spokój i radość dla ducha i cia-
ła. Niech Boże błogosławień-
stwo zstąpi na ten znak i na 
to miejsce wytchnienia w Imię 
Ojca i Syna i Ducha Święte-
go AMEN.

Dalej było wręczenie laurów 
- nazwiska wszystkich lau-
reatów i rok przyznania lau-
ru publikujemy w tekście. Do-
pisała pogoda, artyści. Pro-
gram był obszerny, a wyda-
rzeniem był występ Józefa 
Skrzeka. Niestety, nie obyło 
się bez problemu, bo podczas 
minikoncertu Skrzeka zabra-
kło prądu. Usterkę błyska-
wicznie usunięto i dalej było 
już wspaniale. Wtedy też pod-
czas imprezy zapowiedziano, 
że Święto będzie organizo-
wane, co roku w każdą drugą 
sobotę września. Powodze-
nie inauguracyjnej imprezy 
dodało tylko skrzydeł i utwier-
dziło Stowarzyszenie Przyja-
ciół Bytkowa, Stowarzysze-
nie „Nasz Dom” i Siemiano-
wicką Spółdzielnię Mieszka-
niową w tym, by w kolejnych 
latach, o tej samej mniej wię-
cej porze, organizować to wy-
darzenie kulturalne, nota be-
ne scalające lokalną społecz-
ność. Od początku też zde-
cydowano by impreza ta no-
siła nazwę „Święto Bytkowa” 
i... przyjęło się. Ba, z biegiem czasu do 
wydarzeń kulturalnych na Rynku dołą-
czyły majówki, Powitanie lata.

Od tego czasu rok w rok organizo-
wano imprezy, bywało, że i 3-7 dnio-
we z wydarzeniami towarzyszącymi, 
podczas których, oprócz muzyczno-te-

atralnej części, rozgrywane były także 
turnieje i zawody sportowe dla dzieci 
i młodzieży na wszystkich bytkowskich 
osiedlach. Życie zweryfikowało te za-
miary i obecnie Święto Bytkowa to im-
preza jednodniowa.

Święto w zasadzie składa się z trzech 
części. Za żelazną podstawę przyjęto, 
że każdorazowo na estradzie prezen-

tować się będą dzieci i młodzież z byt-
kowskich szkół oraz miejskich ośrod-
ków kultury. Te występy artystyczne to 
zarówno promocja dla utalentowanej, 
siemianowickiej młodzieży, jak i szan-
sa dla tych młodych ludzi na pokaza-
nie się przed szerszą publicznością. 

Nierzadko występom towarzyszą gry 
i zabawy z nagrodami. Kolejną czę-
ścią jest wręczanie osobom zasłużo-
nym dla Bytkowa, miasta, regionu Lau-
ru Bytkowa przyznawanego przez spe-
cjalną kapitułę. W tym roku Laury wrę-
czane będą o 1830. Statuetkę lauru za-
projektował nieżyjący już Mirosław Ki-
ciński, artysta rzeźbiarz zamieszkały 
w Bytkowe.

Ostatnią trzecią częścią są występy 
muzycznych gwiazd, zarówno śląskiej, 

jak i ogólnopolskiej estrady. 
Na Rynku Bytkowskim gości-
ła już większość najpopular-
niejszych śląskich artystów, 
zaś gwiazdami wieczoru, to 
już ewidentnie ostatnia część 
Święta, byli m.in.: Irena Ja-
rocka, Krystyna Giżowska, 
Zbigniew Wodecki, Tercet 
Egzotyczny czy Gang Mar-
cela. W tym roku zaproszono 
Halinę Frąckowiak. Całość 
zwieńczy pokaz ogni sztucz-
nych. W ostatnich latach w ra-
mach Święta rozgrywany jest 
turniej boule na boisku sąsia-
dującym z rynkiem. 

Doceniani są ludzie
Dotychczas, podczas 

wszystkich odsłon Świę-
ta Bytkowa rozdano w su-
mie 20 Laurów Bytkowa – 
dziewiętnaście z nich trafiło 
w ręce pojedynczych osób, 
zaś w zeszłym roku po raz 
pierwszy laurem wyróżnio-
no przedsiębiorstwo – Woj-
skowe Zakłady Mechaniczne 
w Siemianowicach Śląskich. 
Jak powtarza Andrzej Gości-
niak: Statuetka jest uhonoro-
waniem osób i instytucji za-
służonych dla Bytkowa, Sie-
mianowic Śląskich i regionu. 
Doceniamy ludzi za ich suk-
cesy zawodowe, artystyczne 

i inne. Pokazujemy, że takie osoby są 
wśród nas i warto je pokazywać.

Podczas X Święta Bytkowa rozda-
ne zostaną trzy kolejne Laury. W czy-
je ręce trafią dowiemy się w sobotę, 
7 września.

Piotr Sowisło, rg

ciąg dalszy ze str. 13

Na Święcie jubileuszowo

Wyróżnieni Laurem Bytkowa:
I Święto:

- Czesław Guzy
- Stanisław Kowarczyk

- ks. Konrad Zubel
II Święto:

- Barbara Blida
- Pośmiertnie: Mirosław Kiciński

III Święto:
- prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

- Henryk Nowak
IV Święto:

- dr hab. Zdzisław Janeczek
- Alicja Jaźwiec

- Pośmiertnie: Roman Majnusz
V Święto:

- Jacek Guzy
- Ryszard Sklorz

VI Święto:
- Zbigniew Lekston

- Piotr Madeja
VII Święto:

- Kazimierz Kutz
- Zygmunt Łukaszczyk

VIII Święto:
- Ryszad Seręga

- Adam Matusiewicz
IX Święto:

- Zbigniew Krupski
- Wojskowe Zakłady Mechaniczne 

w Siemianowicach Śląskich
X Święto:

???

NIE HAŁASUJ, NIE MIESZKASZ SAM 
- POMYŚL O SĄSIEDZIE  

- MOŻE WŁAŚNIE SPAĆ LUB SIĘ UCZYĆ, ItD.
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ciąg dalszy na str. 16

Co widzieli i dowiedzieli się to ich
Będzie co wspominać, oj będzie jeszcze długo. Mimo, że od zakończenia półkolonii z Domem Kultury „Chemik”  

 minęło już ładnych parę dni, w pamięci dzieciaków w nich uczestniczących z pewnością tkwi wiele utrwalonych 
obrazków i wrażeń. Jak wyglądały półkolonie w samym tylko sierpniu i czym zaskoczono półkolonistów tym razem?

Praktycznie każdy dzień półkolonii 
dostarczał dzieciakom jakąś dawkę 
atrakcji. Po formalnej części na „dzień 
dobry”, a więc sprawdzenia obecno-
ści, była już tylko ta super-przyjemna 
część – rozrywka. Nierzadko pożytecz-
na rozrywka. I tak do samej 15.00. Jak 
tłumaczył Jacek Wolnarek – jeden 
z opiekunów grupy, duży nacisk poło-
żono na zaciekawienie dzieci światem. 

Przekonanie ich do tego, że gdy przyj-
dą na półkolonie to dowiedzą się tu-
taj takich informacji, jakich nie dostaną 
z telewizji, komputera czy siedząc bez-
czynnie w domu. - Oczywiście dobra 
zabawa liczyła się najbardziej. Zawią-
zały się nowe znajomości, przyjaźnie 
a nawet miłości. Dzieci nam zaufały, 
a my wychowawcy odwdzięczyliśmy 
się im swoimi inicjatywami i zaangażo-
waniem. Wydaje mi się, że po tych kil-
ku tygodniach pobytu tutaj nasi pod-
opieczni są bardziej samodzielni, a po-
przez zabieranie ich do takich miejsc 
jak zamek w Koszęcinie czy Gmach 
Sejmu Śląskiego dowiedzieli się oni 
nie tylko o historii czy tradycjach zwią-
zanych z tymi miejscami, ale także jak 
należy się w takich miejscach zacho-
wywać – ocenił. To wszystko są korzy-
ści, jakie miejmy nadzieję wyjdą im tyl-
ko na plus – dodał.

Brenna, Wisła, Koszęcin...
Podobnie jak w lipcu, tak i w ostat-

nich tygodniach zajęć, wiele czasu pół-
koloniści spędzali poza Domem Kul-
tury. Często daleko, daleko od niego. 
W Brennej kąpali się w jednym z tam-
tejszych potoków i grali w piłkę noż-
ną, koszykówkę oraz siatkówkę. Nie-
co później, w nieodległych Górkach 

Wielkich zwiedzili Muzeum Zofii Kos-
sak-Szatkowskiej – czołowej pisar-
ki XX wieku w Polsce i aktywnej dzia-
łaczki konspiracyjnej w okresie II woj-
ny światowej.

Tydzień później wybrali się ponow-
nie w Beskidy, aby odwiedzić Wisłę. – 
Ta wycieczka najbardziej mi się podo-
bała. Tam była taka ładna rzeka i cho-
ciaż woda była zimna, wcale nie bałam 

się zamoczyć. To moje pierwsze półko-
lonie i chyba chcę tu wrócić – stwier-
dziła 9-letnia Wiktoria Murjas z ulicy 
Piastowskiej. Kąpiel nie była jedyną 
atrakcją przygotowaną przez kierow-
nictwo Domu Kultury „Chemik” w tym 
dniu. Punktem kulminacyjnym była wi-
zyta w Zamku Prezydenta RP. Mimo że 
w rezydencji nie było „głowy państwa” 
to wizyta wywarła na najmłodszych du-
że wrażenie. – Już na wejściu do bu-
dynku zostaliśmy poddani dokładnej 
kontroli czy nie mamy czegoś niebez-
piecznego ze sobą. Ja miałam tylko 
plecak, coś do zjedzenia i ręcznik, to 
mi nic nie zrobili. Innym też się udało. 
Później pooglądaliśmy sobie niektóre 
pomieszczenia, hol i zobaczyliśmy, ja-
kie widoki mają ważni ludzie, którzy tu-
taj przyjeżdżają – relacjonowała 10-let-
nia Martyna z osiedla „Chemik”. Po 
zwiedzaniu był czas na skosztowanie 
tamtejszych lodów i kolejnej kąpieli.

Innym razem autokar wraz z półkolo-
nistami podążył w przeciwnym kierun-
ku. Do Koszęcina. Tu był czas zarów-
no dla zabaw na placu zabaw i boisku, 
jak i zobaczenia wnętrz zamku w Ko-
szęcinie, gdzie swoją siedzibę ma Ze-
spół Pieśni i Tańca „Śląsk”, obchodzący 
w tym roku 60-lecie swojego istnienia.

Sejm Śląski
Poza wycieczkami autokarowymi, 

były również wypady zwykłą komuni-
kacją miejską, na przykład do Gma-
chu Sejmu Śląskiego w Katowicach, 
w którym siedzibę mają najważniej-
sze instytucje administracji państwo-
wej w województwie – Urząd Marszał-
kowski oraz Śląski Urząd Wojewódzki. 
Siedząc wygodnie w fotelach sali sej-

mowej, niczym na posiedzeniu sejmi-
ku województwa dzieciaki wysłucha-
ły wypowiedzi Andrzeja Gościniaka 
– przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego i Sławomira Bro-
dzińskiego – dyrektora Kancelarii Sej-
miku. Dowiedziały się z nich między in-
nymi: kiedy i w jakim celu wzniesiono 
budynek, poznały pokrótce jego histo-
rię i dzisiejsze wykorzystanie. W mini-
quizie prześcigały się z kolei z odpo-
wiedziami na pytania, co znajduje się 
w sali – co znajduje się na ścianach al-
bo czyje popiersia zdobią jej wnętrza. 
Nie było to proste zadanie wbrew po-
zorom. Szymon Wiktorzak dopytywał 
jeszcze, jak właściwie wygląda gło-
sowanie, bo nie widzi tu „tych przyci-
sków”. W odpowiedzi usłyszał, że gło-
suje się poprzez podniesienie w gó-
rę ręki, po czym komisja zlicza po-
szczególne głosy i ujawnia wyniki. An-
drzej Gościniak zdradził też, że sa-
lę tę czeka niedługo rewitalizacja i po 
niej wszystko już będzie skomputery-
zowane. Zaprosił przy okazji półkolo-
nistów na przyszły rok, kiedy prawdo-
podobnie w wakacje będzie już dobie-
gał końca wspomniany remont i chęt-
nie pokaże jego efekty. W dalszej czę-

Reprezentanci Polski w hokeju na trawie chętnie 
przybijali „piątki” półkolonistom W gabinecie A. Gościniaka
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ści zwiedzania oglądano między in-
nymi reprezentacyjny westybul i gabi-
net przewodniczącego sejmiku woje-
wództwa. - Najbardziej mi się podoba-
ło jak byłem przewodniczącym. Ogól-
nie cały budynek bardzo ładny, a sa-
la wyglądała jak jakiś sąd. Widać, że 
to ważne miejsce – powiedział krótko 

po wizycie 9-letni Bartłomiej Szarań-
ski z „Michałkowic”. - Tam był bardzo 
fajny dach. Pierwszy raz byłem w tym 
gmachu. Aha, kiedyś jeszcze musia-
łem odebrać paszport – oznajmił z ko-
lei 12-letni Jakub Plebańczyk z osie-
dla „Chemik”. 

Policja, Straż Pożarna
Wielką atrakcją dla półkolonistów 

okazała się wizyta w Komendach: 
Miejskiej Policji oraz Straży Pożarnej 
w Siemianowicach Śląskich. - Było na-
prawdę ciekawie. Najpierw byliśmy na 
Policji. Pan policjant wziął nas do sali 
i mówił jak mamy się zachowywać, by 
być bezpiecznym. Tłumaczył, że jeże-
li nas ktoś podgląda na placu zabaw, 
boisku to mamy szybko iść po rodzi-
ców. Mówił też, żebyśmy uważali na 
przejściach dla pieszych i nawet, jeśli 
mamy zielone światło to musimy być 
ostrożni, bo zdarzają się tacy piraci 
drogowi, co na nic nie patrzą tylko ja-
dą. Bardzo mi się podobał pokaz, jak 
policjant współpracował z psem. Ten 
pies, nie pamiętam jak się nazywał, 
ale skakał przez różne przeszkody, re-
agował jak pan mówił. Byliśmy też za-
mknięci za kratami, ale tylko na krótko. 
Mogliśmy też „poprowadzić” wóz poli-
cyjny. Na koniec dostaliśmy takie pla-
ny lekcji z logo policji i numerem tele-
fonu 997 – opowiadał 9-letni Patryk 
Piecuch z osiedla „Chemik”. – Straża-
cy też pokazali nam dużo. Gruby ubiór 
strażacki, maski przeciwgazowe, ka-

ski. Zobaczyliśmy też, jak zrobić opa-
trunek rannemu, kiedy ma złamanie al-
bo skręcenie – dodał.

Kibicujemy
Sporo radości dostarczyły też space-

ry nad „Rzęsę” oraz na mecz towarzy-
ski w hokeju na trawie między Polską 
a Ukrainą, rozegrany na Kompleksie 
Sportowym „Siemion”. - Nasi dobrze 

grali i zasłużenie pokonali ich 4:0. Po 
meczu prosiliśmy zawodników o auto-
grafy i większość z nich chętnie nam je 
dawała, nawet na zwykłych kartkach – 
wspominali półkoloniści.

Lato w mieście: Porusz umysł
Ciekawym urozmaiceniem pobytu na 

półkoloniach i w samym ośrodku by-
ła wizyta doradców zawodowych Mo-
bilnego Centrum Informacji Zawodo-
wej z Dąbrowy Górniczej. Małgorza-
ta Głąb i Jowita Waluda przyjechały 
do Domu Kultury „Chemik” w ramach 
akcji dla najmłodszych pod hasłem 
„Lato w mieście: Porusz umysł”. Zaję-
cia te mają pomóc w rozwinięciu twór-
czego i logicznego myślenia dzieci. - 
Nasze zajęcia były na komputerach. 
Mieliśmy do wyboru trzy różne pozio-
my trudności i zadania, jakie musieli-
śmy rozwiązać. Poszło mi całkiem do-
brze, na 100%! – cieszyła się Wiktoria 
Murjas. – Później mieliśmy jeszcze ta-
ki konkurs plastyczny „Mój mały wielki 
świat”, czyli rysowaliśmy swoją wizję 
świata – rodzinę, dom, otoczenie. Nie 
chcę zdradzać, co dokładnie namalo-
wałam, bo nie mam za bardzo talentu 
do malowania – dodała.

Jak co roku dzieci uczestniczą-
cy w letnich półkoloniach odwiedza-
ły Park Śląski, a przede wszystkim 
Górnośląski Park Etnograficzny. Mia-
ły swój „Dzień w Skansenie”, gdzie 
zorganizowano im przy wsparciu Li-
gi Obrony Kraju o. Siemianowice Ślą-

skie liczne zabawy i konkursy. Szczę-
śliwcy mogli nawet dosiąść prawdzi-
wego konia.

Na zadane przez nas pytanie: „Co 
ci się najbardziej podobało na półko-
loniach?”, najczęściej odpowiadano: 
Wyjścia na basen! Tu na myśli mie-
li pływalnię w Michałkowicach i basen 
na wolnym powietrzu w Pszczelniku, 
choć pewnie też wspomniane wcze-
śniej rzeki, rzeczki i jeziora w odwie-
dzanych miejscowościach.

W „wolniejsze dni”, jak informowało 
nas kierownictwo Domu Kultury „Che-
mik”, chętnie korzystano z pobliskich 
placów zabaw i boisk, a przy niepo-
godzie – takowej było na szczęście 
niewiele – bawiono się na miejscu 
w ośrodku. Dużym powodzeniem cie-
szył się na przykład „Mam Talent”, 
gdzie dzieci pokazywały przed swoimi 
rówieśnikami swoje umiejętności, czę-
sto zaskakując swoje koleżanki i kole-
gów niekonwencjonalnością.

Wieloletnią tradycją jest, że na za-
kończenie każdych półkolonii odbywa 
się bal przebierańców. Tegoroczne po-
żegnanie było wyjątkowo barwne, je-
żeli chodzi o stroje. Były księżniczki, 
eleganckie panie z wybiegów, mysz-
ki, Indianki, piłkarze... A potem Indian-
ka z piłkarzem, księżniczka z myszką, 
i tak dalej, tańczyły i tańczyły.

Niejeden dorosły przeglądając zdję-
cia zamieszczone przez nas, ma pew-
nie ochotę, choć na chwilę cofnąć się 
wiekiem, stać się dzieckiem i spędzić ta-
ki miesiąc, dwa na półkoloniach. Nie my-
śląc wówczas o pracy, codziennych obo-
wiązkach. Póki co, tę przyjemność moż-
na sprawić swoim pociechom, aby cho-
ciaż one czerpały z tego jak najwięcej. 

Podsumowując, jak poinformował nas 
Zbigniew Krupski, przez dwa miesią-
ce w letnich zajęciach w Domu Kultu-
ry „Chemik” wzięło udział około 140 
dzieci, przeważnie w wieku 9-11 lat. 
Jak można się zorientować, nie były to 
dzieci zamieszkujące jedynie zasoby 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Okazuje się, że wśród uczest-
ników odnajdujemy osoby z innych 
części Siemianowic Śląskich, a nawet 
z sąsiednich miast – Katowic, Bytomia, 
Chorzowa, czy Piekar Śląskich. Pogodę 
mieli „jak na zamówienie”, na organiza-
cję i wychowawców też nie mieli pod-
staw narzekać, więc tylko czekać aż 
zjawią się za rok lub jeszcze wcześniej 
– na ferie zimowe. Rafał Grzywocz

Co widzieli i dowiedzieli się to ich
ciąg dalszy ze str. 15

W tej sali czuć wiatr historii

ciąg dalszy zdjęć na str. 18
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Co widzieli i dowiedzieli się to ich

Strażacy pokazali czym dysponująNiekiedy półkoloniści musieli dzielić teren z innymi

U Zofii Kossak-Szatkowskiej

Z zainteresowaniem słuchano Andrzeja Gościniaka

Na zajęciach z MCIZ  
trzeba było nieźle się „nagłówkować” 

Na pamiątkę wspólne zdjęcie na schodach westybulu
w gmachu Sejmu Śląskiego

W Koszęcinie dowiedzieliśmy się wiele o ZPiT „Śląsk”

Reprezentanci Polski w hokeju na trawie w miłej 
atmosferze rozdawali autografy półkolonistom

Tekst czytaj  str. 15
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Trenują chłopcy 
i dziewczęta

Nikt przecież nie powiedział, że piłka nożna zarezerwowana  
 jest wyłącznie dla chłopaków. Niekiedy dziewczyny próbują-

ce trenować radzą sobie wcale nie gorzej od swoich rówieśników 
płci przeciwnej, a czasem nawet idzie im ciut lepiej... – Nie ma 
się czego wstydzić. Raz przyszłam, spodobało mi się i teraz cho-
dzę regularnie – mówi 12-letnia Nicola Sitek z osiedla „Bańgów”.

Bal przebierańców tradycyjnie zamyka turnus

W nagrodę przyjemna przejażdżka

Karne też trzeba umieć strzelać

Nawet krótki pobyt za kratkami  
nie należy do przyjemności

Całkiem zgrabnie idzie

ciąg dalszy na str. 21
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OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
zapraszają na:

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

7  w r z e ś n i a  2 0 1 3  r .
12.00 – Turniej Boule im. J. Dingesa

14.00 – Gry i zabawy z NAGRODAMI dla dzieci 

14.30 – Występ uczniów SP nr 1 im. M. Kopernika

14.50 – Zespół „Pogubiliśmy się” z II LO im. J. Matejki

15.20 – „Manufaktura tańca ulicznego” – Zespół DK „Chemik” 

15.35 – Artyści z Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana

16.10 – Zespół instrumentalno-wokalny „Romantic” 
z DK „Chemik”

17.00 – Zabawa taneczna z zespołem „FORMAT”

18.30 – Wręczenie Laurów Bytkowa
18.45 – Koncert zespołu B.A.R. - „Śląskie granie”

20.30 – Recital Haliny FRąCKOWIAK z akompaniamentem

X
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W sierpniu na darmowych treningach 
organizowanych na czterech boiskach 
sportowych Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej frekwencja utrzymy-
wała się mniej więcej na jednakowym 
poziomie. W każdym tygodniu treno-
wało w sumie 70-80 dzieci z różnych 
osiedli, zdecydowana większość chłop-
ców, ale były i dziewczyny, jeszcze ro-
dzynki, ale kto wie co będzie dalej.

Do aktywnego spędzania czasu na 
boisku nie zniechęciła nawet dość 
nędzna postawa naszych klubów pił-
karskich w europejskich rozgrywkach 
czy upalne dni. - Zamiast nudzić się 
w domu, można fajnie spędzić czas. 
Ciągnie mnie po prostu na to boisko. 
Piłka nożna to moja ulubiona dyscypli-
na sportowa, dlatego tak chętnie tre-
nuję. Tu na zajęciach rozgrywamy me-
czyki, ale też sporo ćwiczymy – strza-
ły, rzuty wolne. Najlepiej z tego wszyst-
kiego wychodzą mi jednak podania – 
ocenia 12-letni Denis Bańka.

Jeden z prowadzących zajęcia tre-
nerów – Robert Razakowski stwier-
dził, że wciąż większość czasu na tre-
ningach poświęcona jest podstawo-
wym elementom gry. – Jak wyszlifuje 
się takie elementy jak podanie, przy-
jęcie, strzał czy odpowiednie ustawie-
nie się, to następne, trudniejsze, już 
przyjdą łatwiej. Profesjonalni zawod-
nicy latami pracują nad poszczególny-
mi czynnościami, mija dużo czasu za-
nim dochodzą do wysokiego, właści-
wego poziomu.

W treningach uczestniczą dzieci na 
różnym poziomie umiejętności, stąd 
trenerzy starają się dostosowywać za-
jęcia przede wszystkim pod najsłab-
szych, by w miarę możliwości nikt nie 
odstawał od reszty. Cierpliwie tłuma-
czą nowym, jak należy wykonać po-
szczególne zadania czy to na drabin-
ce szkoleniowej, ze znacznikami czy 
przy wykonywaniu podań, strzałów al-
bo przy stałych fragmentach gry. - Ja 
dopiero zaczynam trenować. Byłem na 
trzech treningach. Dowiedziałem się 
o nich od kolegi i po prostu przysze-
dłem. Najfajniejsze są mecze i rzuty 
karne. Chciałbym kiedyś grać tak jak 
Cristiano Ronaldo – opowiada 10-let-
ni Marcin Cieluch.

Są i tacy, którzy mimo bardzo mło-
dego wieku z piłką nożną mają do czy-
nienia już kilka lat, nie tylko na pozio-
mie podwórkowym. - Już od 4 lat tre-
nuję w Ruchu Chorzów, a gram ogól-
nie siedem. Na pewno jest różnica 
w poziomie treningów na Ruchu a tu-

taj, ale i tak są to naprawdę fajne zaję-
cia. Nie zaszkodzi mi przecież dodat-

kowo jeszcze potrenować – powiedział 
12-letni Tymoteusz Jaśko.

Na treningi przychodzą dzieciaki, 
które miały lub mają do czynienia 
z profesjonalnymi treningami, jednak 
zdecydowana większość, zajęcia pod 

okiem „prawdziwego” trenera odby-
wa po raz pierwszy w życiu i jest to, 
jak zgodnie podkreślają, fajne prze-
życie. Ci wyróżniający się, dyspo-
nujący już pewnymi umiejętnościa-
mi piłkarskimi, mogą zostać dostrze-
żeni i poleceni do jednego z najlep-
szych śląskich klubów piłkarskich, tak 
jak Dawid z „Michałkowic” i Patryk 
z „Węzłowca”. Kto wie, może „uro-
dzi się nam”/urodził w Siemianowi-
cach Śląskich drugi Zygmunt Masz-
czyk? Przypomnijmy: jeden z „Orłów 
Górskiego”, wicemistrz świata z 1974 
roku, dwukrotny medalista olimpijski, 
wychowanek „Siemianowiczanki”. Al-
bo Marian Szeja, urodzony w na-
szym mieście bramkarz, 15-krotny 
reprezentant kraju, mistrz olimpijski 
z Monachium 1972. Daleko szukać. 
Za trenerami prowadzącymi zajęcia 
też przecież kariery piłkarskie, wystę-
py w pierwszej lidze w barwach GKS-
-u Katowice, doświadczenie. Jest 
więc od kogo się uczyć, podpatrywać.

A na kim wzoruje się 12-letni Domi-
nik Rant i czego jeszcze oczekiwał-
by po treningach? - Darmowe treningi 
to rzeczywiście fajna sprawa. Ja oglą-
dam mecze w telewizji i patrzę na grę 
poszczególnych zawodników. Wzoru-
ję się trochę na Pepe z Realu Madryt. 
Gra zdecydowanie, niekiedy ostro, ale 
właśnie dlatego to dobry zawodnik. Na 
zajęcia tu w „Bańgowie” chodzę chęt-
nie. Dużo gramy, ale to czego mi bra-

kuje, to automat z zimnymi napojami. 
Byłoby super.

Przed uczestnikami zajęć jeszcze wie-
le treningów. – W sierpniu bywały upa-
ły, dlatego musiałem, co jakiś czas ro-
bić krótkie przerwy na picie. Przed nami 
raczej chłodniejsze tygodnie, no i wielu 
przyjeżdża z wakacji. Zobaczymy, jaka 
będzie frekwencja we wrześniu. Spo-
dziewam się, że wzrośnie – podsumo-
wał trener Dariusz Rzeźniczek.

I znów przypominamy: Od 1 czerwca 
br. na istniejącej w zasobach SSM in-
frastrukturze sportowej, tj. na boiskach 
wielofunkcyjnych w osiedlach „Bań-
gów”, „Michałkowice”, „Tuwima”, „Wę-
złowiec”, prowadzone są w każdym ty-
godniu i na każdym z boisk 3-godzinne 
bezpłatne treningi piłki nożnej – półto-
rej godziny dla dzieci w wieku 7-9 lat, 
drugie półtorej dla kategorii wiekowej 
10-12 lat. Zajęcia odbywają się pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów pił-
karskich ze Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej i byłych piłkarzy. Związek ob-
jął patronat nad przedsięwzięciem i za-
pewnił materiały szkoleniowe. Dodaj-
my, iż jest to inicjatywa Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ra-
mach działalności społeczno-kultural-
nej. – Wyjść z domu i być aktywnym – 
to hasło przewodnie.

Terminy zajęć piłkarskich na 
boiskach osiedlowych:

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

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

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

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

Aby zapisać się na trening wystarczy 
przyjść i wypisać deklarację, którą ma-
ją przy sobie trenerzy.

Rafał Grzywocz

Trenują…

ciąg dalszy ze str. 19

Część zajęć odbywa się na drabince szkoleniowej, a nowi zawodnicy 
dopiero poznają poszczególne elementy treningu
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To nie jest parking
Witam!

Chciałabym poruszyć problem mło-
dzieży, która notorycznie wjeżdża na 
drogę a właściwie chodnik osiedlowy 
przy boisku na ulicy Przyjaźni. Parku-
ją przy wejściu na boisko a na dodatek 
prezentują czasami, jakie to mają silni-
ki. Ja wychodząc z bloku z dzieckiem 
nie mogę sobie pozwolić na to, aby 
swobodnie sobie biegło na plac za-
baw. Przyznam szczerze, że nie poin-
formowałam o tym fakcie policji i stra-
ży miejskiej, ale mam wielką nadzieję, 
że Wy jako spółdzielnia coś w tej spra-
wie zrobicie. Tym bardziej, że według 
informacji boisko te jest monitorowa-
ne, więc można sobie te „akcje moto-
rowe” zobaczyć. Dziękuje za przeczy-
tanie mojego @ oraz ewentualną in-
terwencję.

Pozdrawiam! A. S.
- dane osobowe do wiad. red.

Zarząd SSM: Układ drogi, a wła-
ściwie ciągu pieszo-jezdnego 
wzdłuż budynków przy ul. Przyjaź-
ni nie jest najszczęśliwszym rozwią-
zaniem, co jest wynikiem szczupło-
ści posiadanych terenów. Stąd też 
może to powodować pewne utrud-
nienia szczególnie dla osób poru-
szających się pieszo. Rozumiemy 
Pani obawy, co do bezpieczeństwa 
dzieci, które z konieczności muszą 
w tym rejonie przebywać pod nad-
zorem osób dorosłych. Apeluje-
my do zmotoryzowanych, a szcze-
gólnie młodych kierowców, by nie 
utrudniali życia innym mieszkań-
com. W celu rozwiązania tego pro-
blemu SSM z uwagi na boisko i plac 
zabaw rozważy możliwość ustawie-
nia wzdłuż całej drogi znaku zaka-
zu parkowania. Apelujemy jednak 
do wszystkich mieszkańców, by 
w przypadku łamania przepisów ru-
chu drogowego niezwłocznie – na-
tychmiast – zgłaszali taki fakt do 
Straży Miejskiej lub Policji.

Pumar nie tylko hałasuje
Dzień dobry.

Ktoś napisał, że Pumar hałasuje. To 
nie tylko to. Tu, kto ma co do spalenia 
to sobie bezkarnie pali. Na Fabudzie 
z kilku kominów pali się dzień i noc, 
a szczególnie w nocy smog i smród 
budzi ze snu. Był czytany list w ko-
ściele jak mamy się chronić od słońca 
w czasie upałów, ale myśmy się dusi-

li od dymu, pyłu i smrodu. Zdjęcia do 
wglądu od 3 lat.

Kolejna lokatorka.
Adres tylko i wyłącznie dla redakcji.

Zarząd SSM: Bardzo Pani dzięku-
jemy za nadesłane uwagi i zdjęcia 

obrazujące opisany problem i infor-
mujemy, że niezwłocznie prześlemy 
Pani materiał do firmy Pumar z żą-

daniem udzielenia wyjaśnień. O fak-
cie tym poinformujemy również Wy-
dział Ochrony Środowiska UM Sie-
mianowice Śl. Otrzymane odpowie-
dzi opublikujemy na łamach „MS”.

Parkowanie  
Skrzeka-Wójcika

Witam,
Chciałbym się dowiedzieć czy nie 

można by było zrobić czegoś z parkin-
giem przy placu Skrzeka i Wójcika. Cho-
dzi mi o wielokrotnie powtarzającą się 
sytuację, kiedy w związku z zebrania-
mi w szkole bądź z przyjazdami z róż-
nego typu wycieczek parking jest zasta-
wiony samochodami rodziców, a miesz-
kańcy bloków na placu Skrzeka i Wójci-
ka nie mają w tym momencie gdzie za-
parkować, nie wspominając o zabloko-
wanym ruchu przez autobus, który par-
kuje na samym wjeździe. Czy nie było 
by dobrym rozwiązaniem wprowadze-

nie zakazu wjazdu, który nie będzie dot. 
mieszkańców albo innego rozwiązania, 
które ułatwiłoby życie mieszkańcom.

Pozdrawiam – Bogdan
- dane osobowe do wiad. red.

Zarząd SSM: Ilość miejsc parkin-
gowych w rejonie budynków Plac 
Skrzeka i Wójcika 5, 6, 7 i Szkoły 
Podstawowej nr 8 jest niewystarcza-
jąca. Problem zwiększa się szcze-
gólnie w chwilach, gdy w szkole od-
bywają się jakiekolwiek imprezy np. 
wywiadówki itd. Szczupłość posia-
danego terenu nie pozwala na roz-
budowę istniejących parkingów.

Administracja osiedla „Młodych” 
może ustawić znak: Zakazu wjazdu 
za wyjątkiem mieszkańców szcze-
gólnie na parkingach przy budyn-
kach, niemniej uważamy, że posta-
wienie takiego znaku nie rozwiąże 
problemu ze względu na jego egze-
kwowanie. Dodatkowo znak taki bę-
dzie problemem dla mieszkańców 
w chwili, gdy w odwiedziny przyja-
dą do zamieszkałych krewni, zna-
jomi lub ktoś parkuje np. pojaz-
dem służbowym etc. Problem ten 
przekazujemy Radzie Osiedla „Mło-
dych” z prośbą o wyrażenie opinii 
czy ustawić takie znaki czy nie.

Nie płacisz więcej 
też oszczędzasz

Przeczytałem gazetkę, między in-
nymi artykuł „zmiana napięcia w piw-
nicach”. Po przeczytaniu tego arty-
kułu nasunęły mi się pewne wnioski 
oraz pytania. Jak wynika z odpowie-
dzi zarządu spółdzielni spowodowa-
ne to było nielegalnym poborem ener-
gii elektrycznej i zamiana ta przyniosła 
spodziewane efekty w postaci mniej-
szych rachunków. I teraz moje pyta-
nie – jak na reklamie Marka Kondrata 
ile z tej oszczędności mam ja na kon-
cie?, Ponieważ nie obniżono mi o po-
wstałe oszczędności czynszu, więc py-
tam czy jest to oszczędność? Drugie 
pytanie kto z zarządu spółdzielni pła-
ci za energię dostarczaną do budynku 
a która to energia zasila klatkę schodo-
wą oraz przytoczone w piśmie piwni-
ce. Jeżeli faktycznie zarząd płaci to jest 
to kradzież, ale jeżeli jest to naliczone 
w czynszu w pozycji eksploatacja pod-
stawowa a mieszkańcy budynku nie 
protestowali to, jaki jest to nielegalny 
pobór energii? Przecież za oświetle-

ciąg dalszy na str. 24

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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zapoznaj się z terminem  zachowaj harmonogram  zapoznaj się z terminem

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

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

zawiadamiamy, że odczyty wykonywane będą tylko w godzinach 
popołudniowych, początek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

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

JEDEN TERMIN ODCZyTU PODSTAWOWy  
ORAZ JEDEN DODATKOWy.

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

 Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

9. 09. 2013 r.
poniedziałek

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

Leśna 7, 7A, B

10. 09.
wtorek

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

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

11. 09.
środa

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

12. 09.
czwartek

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

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

13. 09.
piątek

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

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23

14. 09.
sobota

Grunwaldzka 6A-C; 

16. 09.
poniedziałek

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

17. 09.
wtorek

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

18. 09.
środa

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

7. 10. 
poniedziałek 

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

Powstańców 54A; Grunwaldzka 2A-C; 

8. 10. 
wtorek 

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

9. 10. 
środa 

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

10. 10. 
czwartek 

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

Powstańców 46A; Grunwaldzka 3C-F

11. 10. 
piątek 

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

Komuny Paryskiej 1 (1-55)
12. 10. 
sobota 

Władysława Jagiełły 11A-C

14. 10. 
poniedziałek 

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

Władysława Jagiełły 11D, 13C

Termin Budynek, adres

15. 10. 
wtorek 

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

Władysława Jagiełły 13A-B

16. 10. 
środa 

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

Władysława Jagiełły 7A-C

17. 10. 
czwartek 

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

18. 10. 
piątek 

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

19. 10. 
sobota 

Władysława Jagiełły 3A-C

21. 10. 
poniedziałek 

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

22. 10. 
wtorek

Władysława Jagieły 1B-C

18. 11.
poniedziałek

Franciszka Zubrzyckiego 1-3; Szarych 
Szeregów 1-2; Bohaterów Westerplatte 4;

19. 11.
wtorek

ZHP 9, 10; Szarych Szeregów 3-4; 
Bohaterów Westerplatte 6-8;

20. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1A-B;
Jana Stęślickiego 1-2;

Bohaterów Westerplatte 10-12; ZHP 7

21. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 1C, 4A;
Al. Młodych 8-11; Jana Stęślickiego 3-4

22. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2A, 4B;
Al. Młodych 12-13; Jana Stęślickiego 5-6;

Ryszarda Gansińca 2-4

23. 11.
sobota

Wojciecha Korfantego 2B-C;
Al. Młodych 14-15; Ryszarda Gansińca 6-7

25. 11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 9A; Al. Młodych 1-2; 
Ryszarda Gansińca 8-9; ZHP 11

26. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 9B; ZHP 1-2;  
Al. Młodych 3-4; Ryszarda Gansińca 10-11

27. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 9C; ZHP 3-4;
Al. Młodych 5-6; Spokojna 1-3A-C; 

28. 11.
czwartek

ZHP 5-6; Michałkowicka 17-23;
Al. Młodych 7
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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

nie piwnicy i klatki płacimy z tego, co 
wiem my mieszkańcy danego budyn-
ku a nie spółdzielcy. Wnioski, dlaczego 
nie można w boksach poprowadzić prą-
du (przecież i tak ja płacę). Może to być 
prąd o obecnym nowym napięciu. Prze-
cież idąc do piwnicy zabieram z niej je-
dynie przetwory i zgadzam się z zarzą-
dem, że jest to napięcie bezpieczniej-
sze od świeczki, którą obecnie trzeba 
mieć w piwnicy. Proponuję też ponow-
nie w budynkach, w których założono 
nową instalację przeprowadzić kontro-
le piwnic i sprawdzić czy panują w nich 
wieczne ciemności (sprawdzić po ka-
blach czy nie ma rozgałęźnika a nie na 
włączniku światła).

Marek
- dane osobowe do wiad. red.

Zarząd SSM: W większości spół-
dzielczych budynków mieszkalnych 
wg projekcie instalacji elektrycznej 
nie przewidziano oświetlenia w indy-
widualnych komórek (boxów) piw-
nicznych. Mimo tego obserwuje-
my nagminne przypadki dokonywa-
nia nielegalnych podłączeń oświe-
tlenia a często i gniazdek. Za niele-
galne należy rozumieć wykonane 
bez uzgodnienia z właściwą dla miej-
sca zamieszkania administracją. Du-
że wątpliwości budzi często jakość 
tych podłączeń, a wiele z nich to tzw. 
prowizorki, a te jak wiemy z regu-
ły maja długi żywot. Tym samym ta-
kie instalacje zagrażają bezpieczeń-
stwu nie tylko konkretnego, użyt-
kownika danego boxu, ale i przypad-
kowym przechodzącym. Mając te 
względy na uwadze, jak również ko-
nieczność działań na rzecz oszczę-
dzania zużycia energii elektrycznej 
a tym samym i kosztów, administra-
cje podejmują decyzje o zmianie na-
pięcia. Oczywistym jest dla nas fakt, 
że za tak pobieraną energię (czytaj 
bez uzgodnienia z ADM) płacą wszy-
scy mieszkańcy, mimo że nie wszy-
scy z tej energii korzystają. Zarząd 
SSM prowadzi wiele działań, których 
celem jest obniżenie kosztów, które 
przekładają się na utrzymanie opłat 
na maksymalnie długim, niezmie-
nionym poziomie, co jest ewidentną 
oszczędnością dla mieszkańców.

Nie rozumiemy uwagi, że za prąd 
płacą mieszkańcy a nie spółdzielcy, 

gdyż de facto wszyscy mieszkańcy 
są spółdzielcami.

Niezależnie od działań związanych 
z ze zmianą napięcia administracje 
przeprowadzają okresowe kontro-
le w piwnicach i likwidują instalacje 
wykonane bez uzgodnienia, a czę-

sto i na bakier nie tylko z przepisa-
mi, ale i zdrowym rozsądkiem.

Zgubiłam login, hasło
Witam, moje dane to Maria S. zam. 

ul. Wróblewskiego. Niestety, zgubiłam 
notatki, w których miałam zapisany lo-
gin i hasło do e-kartoteki. Bardzo pro-
szę o informację jak mam je odzyskać, 
gdyż mojego adresu e-mail nie ma 
w bazie. Pozdrawiam i z góry dziękuję 
za pomoc M. S.

Zarząd SSM: Natychmiast po 
otrzymaniu e-maila udzieliliśmy in-
formacji pocztą elektroniczna jak 
odzyskać dostęp do swojego  
e-konta zaznaczając, że należy  
osobiście stawić się w siedzibie Za-
rządu ze względu na ochronę da-
nych osobowych.

Informujemy wszystkich korzysta-
jących z e-konta, którym przytrafi się 
podobna sytuacja, że bezwzględnym 
i podstawowym warunkiem otrzyma-
nia loginu i hasła jest osobiste przy-
bycie do Działu Czynszów. Żadne in-
ne formy uzyskania danych umoż-
liwiających ponowny dostęp do e-
-konta nie będą realizowane.

Wypowiadajmy się  
za siebie

Szanowni Państwo
W „Mojej Spółdzielni” nr 8/2013 prze-

czytałem list mieszkanki osiedla Bań-
gów dot. potrzeby wybudowania marke-
tu na terenie osiedla Bańgów i w związ-
ku z tym chciałem poruszyć kilka kwe-
stii. Jestem również mieszkańcem os. 
Bańgów i nie uważam głosu tej Pani ja-
ko reprezentatywnego dla całego osie-
dla. Nie rozumiem, dlaczego ta Pani pi-
sze, iż „wszyscy mieszkańcy bardzo 
by się zapewne ucieszyli gdyby i u nas 
powstał sklep z prawdziwego zdarze-

nia...” wypowiadając się w ten sposób 
w imieniu innych. Osobiście uważam, 
że kwestia ta powinna być przedsta-
wiona uczciwie we wszelkich aspek-
tach, nie tylko tym dotyczącym wy-
gody zakupów. Czy Pani ta zdaje so-
bie sprawę z tego, że istnienie takie-
go sklepu w bliskim sąsiedztwie miej-
sca zamieszkania niesie ze sobą wie-
le niedogodności i problemów zwią-
zanych ze znacznie zwiększonym ru-
chem samochodów (do sklepu przy-
jeżdżać będą również z pewnością 
mieszkańcy z innych okolic), ruchem 
samochodów ciężarowych zaopatrują-
cych sklep, nocnym i porannym hała-
sem związanym z codziennymi dosta-
wami towarów. Nie wspomnę o kolej-
nym uszczupleniu terenów zielonych, 
związanym z budową takiego obiektu. 
Dotychczas osiedle Bańgów kojarzy-
ło się z ciszą, spokojem i wieloma tere-
nami zielonymi i niech tak pozostanie. 
I wcale nie uważam, iż jest to miejsce  
„...gdzie diabeł mówi dobranoc”.

Mieszkaniec os. Bańgów
Imię i nazwisko 

 do wiadomości Redakcji:
Zarząd SSM: Pana opinię i prze-

myślenia traktujemy jako głos 
w dyskusji. Niemniej pragniemy za-
znaczyć, że często zdarza się, że pi-
szący coś lub występujący w jakiejś 
sprawie opatrznie używają zwrotu: 
W imieniu mieszkańców i powołują 
się na nich, podczas gdy...

Nasza uwaga jest tylko jedna: 
Piszmy, występujmy za siebie i we 
własnym imieniu.

Żwirek
Witam,

Chciałam poruszyć temat na-
wierzchni placu zabaw, mieszczące-
go się między ulicą Kościelną 36 i uli-
cą Przyjaźni. Plac zabaw w całości 
wysypany jest drobnymi kamykami, 
zmieszanymi z piaskiem. Jest to bar-
dzo niepraktyczne rozwiązanie - cięż-
ko chodzi się po takim żwirku, wsypu-
je się on do butów, podczas zabawy, 
biegania, unosi się z niego mnóstwo 
kurzu. Inne place zabaw w okolicy za-
miast trawy czy też opisanych kamy-
ków mają specjalne maty z tworzywa, 
które są zdecydowanie bardziej prak-
tyczne. Czy jest planowany w najbliż-

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 22
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szej przyszłości jakiś remont wska-
zanego placu zabaw z wymianą na-
wierzchni na czele?

Pozdrawiam Ela Wójtowicz
Zarząd SSM: Podzielamy pogląd, 

że wysypywanie nawierzchni żwir-
kiem nie jest do końca satysfakcjo-
nującym rozwiązaniem niemniej jest 
to dopuszczone do stosowania, ja-
ko materiał ograniczający szybkość 
poruszania, a tym samym i zwięk-
szającym bezpieczeństwo. Oczy-
wiście można by zastosować np. 
sztuczną trawę, ale koszty takiego 
przedsięwzięcia przekraczają możli-
wości finansowe osiedla.

Potrzebna budka
Pani R. M., ul. Okrężna 13 – dane 

do wiadomości redakcji - poinformował 
nas na redakcyjnym dyżurze, że od 
2 miesięcy zgłaszała w administracji, iż 
rozleciała się budka dla pustułek, która 
znajdowała się na budynku, który wi-

dzi przez okno. Pani R. M. prosi o zaję-
cie się tą sprawą i odbudowanie budki.

Zarząd SSM: Problem sfatygowa-
nych zębem czasu domków dla pu-
stułek jest znany. Z chwilą oddania 
bieżącego wydania do rąk Czytelni-
ków nie będzie istniał. Budka zosta-
nie wymieniona.

 
...się mylę?

Witam
Przesyłam w załączniku treść arty-

kułu (KRRiT) zamieszczonego na por-
talu ONET. Proszę o przekazanie jego 
treści osobie odpowiedzialnej w SSM 
za współpracę z UPS. Uważam, że 
zgodnie z tym, co zawiera ww. tekst, 
odbiorcy pakietu PODSTAWOWEGO 
powinni mieć go dostarczany ZA DAR-
MO. Dostawca UPS w tej chwili pobie-
ra opłaty BEZPODSTAWNIE. Tak my-
ślę, może się mylę?

Pozdrawiam. Dociekliwa.
Dane do wiad. red.

Treść z załącznika:
Użytkownicy odbierający sygnał te-

lewizyjny przez internet powinni mieć 
darmowy dostęp do części kanałów 
z oferty naziemnej telewizji cyfrowej, 
w tym programów telewizji publicz-
nej – uznała Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji.

Chodzi o TVP 1, TVP 2, program 
regionalny telewizji publicznej, Polsat, 
TVN, TV4 i Puls. Programy te są udo-
stępniane w ramach naziemnej telewizji 

cyfrowej. Zgodnie z ustawą o radiofonii 
i telewizji muszą być rozpowszechnia-
ne za darmo także przez innych, płat-
nych operatorów telewizyjnych.

Krajowa Rada uznała, że zasada obo-
wiązkowej transmisji („must carry”) do-
tyczy także operatorów rozpowszech-
niających telewizję w internecie.

W opublikowanym w czwartek stano-
wisku odniosła się do wątpliwości do-
tyczących udostępniania przez nadaw-
ców swoich programów operatorom IP 
TV (Internet Protocol Television). Po-
wołując się na uzasadnienie rządowego 
projektu ustawy o wdrożeniu naziem-
nej telewizji cyfrowej, uznała, że zasada 
„must carry” obok sieci kablowych i sa-
telitarnych dotyczy także internetu. We-
dług KRRiT podobnie tę kwestię regulu-
ją przepisy unijnej dyrektywy w sprawie 
usługi powszechnej, a także prawo in-
nych państw członkowskich.

W ustawie o radiofonii i telewizji zapi-
sano, że nadawca programu objętego 
zasadą transmisji obowiązkowej nie mo-
że odmówić żadnemu operatorowi tele-
wizyjnemu zgody na rozprowadzanie te-
go programu ani pobierać za to żadnych 
opłat licencyjnych. W swoim stanowisku 
Krajowa Rada po raz kolejny podkreśli-
ła, że jej zdaniem obowiązek „must car-
ry” powinien dotyczyć tylko tych opera-
torów, którzy dostarczają swoją usługę, 
co najmniej 100 tys. odbiorców.

KRRiT zbiera obecnie opinie klien-
tów operatorów telewizyjnych o ich 
ewentualnych problemach w dostępie 
do programów objętych zasadą obo-
wiązkowej transmisji. Od 1 września 
do 30 września w tej kwestii będą mo-
gli zabrać głos także operatorzy roz-
prowadzający programy oraz związki 
i izby zrzeszające operatorów.

Zgodnie z ustawą o radiofonii i tele-
wizji przewodniczący Krajowej Rady 
przeprowadza ocenę realizacji obo-
wiązku rozprowadzania programów 
objętych transmisją obowiązkową nie 
rzadziej niż raz na dwa lata.

Od redakcji: UPC jako dostawca sy-
gnału telewizyjnego nie pobiera opłat 
z tytułu rozprowadzania programów 
objętych obowiązkową transmisją. Pła-
cąc za pakiet podstawowy ponosi Pa-
ni koszty eksploatacji urządzeń prze-
syłowych, koszty energii elektrycznej 
niezbędnej do dostarczenia sygnału, 
obsługi konserwatorskiej, ekip remon-
towych usuwających awarie etc. a nie 
za program. Za „darmowy” program 
w przypadku telewizji publicznej każ-
dy winien wnosić abonament. By pre-
cyzyjniej wyjaśnić Pani kwestię płatno-
ści podajemy przykład – sądzimy, że 
trafny. Jeżeli wyjeżdża Pani z miesz-
kania na miesiąc i nie korzysta z prą-
du i ma zużycie zero kWh, to i tak pła-
ci Pani pewne elementy składające się 
na dostawę prądu np. utrzymanie sieci, 
abonament itd.  

Co z żywopłotem?
Witam.

W ubiegłym roku firma Tauron prze-
prowadzała roboty ziemne na ul. Wy-
zwolenia 8. Z tego powodu usunięto 
sporą część pięknego żywopłotu, ro-
snącego na całej długości trzyklatko-
wego bloku. Po zakończeniu robót nie 
posadzono nowych krzewów, czyli nie 
przywrócono terenu do poprzedniego 
stanu. W rozmowie z kierownikiem ad-
ministracji, dowiedziałem się, że Tau-
ron nie zgadza się na sadzenie w tym 
miejscu żywopłotu. Wobec powyższe-
go mam pytania: Czy naprawdę, korze-
nie tego krzewu mogą zaszkodzić ru-
rom c.o.? Czy Tauron decyduje o tym, 
co i gdzie można sadzić w takim przy-
padku? I czy, możemy spodziewać 
się, że piękny żywopłot znowu będzie 
ozdobą tego terenu i będzie cieszył na-
sze oczy? Dodam jeszcze, że żywo-
płot posadzili mieszkańcy tego bloku 
bez udziału SSM. Poza tym, był on na-
turalną barierą przed psami – teraz ten 
nieciekawy, smrodlawy i niechciany wi-
dok, mamy przed oknami. 

Pozdrawiam w imieniu zbulwerso-
wanych mieszkańców. L. W.

(Nazwisko do wiadomości redakcji. 
Zgoda na inicjały.)

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 28

ciąg dalszy ze str. 24

Pustułki mają już swój domek
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Pawłowicz Rafał 

  

oferuje usługi : 

www.rafex-piaskowanie.pl

Piaskowanie stali, aluminium, drewna 
Piaskowanie elewacji, kamienia, betonu  
Szkiełkowanie aluminium 
Malowanie na mokro 
Malowanie hydrodynamicznie 
Malowanie proszkowo 

510 240 430, 508 929 488 
Siemianowice Śl., ul. Krupanka 83
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Zarząd SSM: Obowiązuje general-
nie zasada, iż na trasie ciepłociągów, 
gazociągów, wodociągów a także li-
nii kablowych nie należy dokonywać 
żadnych nasadzeń. Nie chodzi w tym 
przypadku jedynie o możliwość 
zniszczenia tych urządzeń podziem-
nej infrastruktury przez korzenie, ale 
o dostęp do tych sieci w przypadku 
awarii. Istnieje możliwość zagospo-
darowania tego terenu w sposób, 
który nie będzie kolidował z urządze-
niami przesyłowymi, tak żeby zieleń 
stanowiła ozdobę terenu i cieszyła 
oczy mieszkańców.

Ze względu, że dane zastrzegł Pan 
do wiadomości redakcji nie możemy 
się z Panem skomunikować, więc 
prosimy o osobisty kontakt z kie-
rownikiem osiedla w celu ponowne-
go zagospodarowania terenu.

Czy można zrezygnować?
Witam, po wszystkich wyjaśnieniach 

Redakcji w sprawie AZART-u, moje 
pytanie brzmi, czy z AZART-u można 
zrezygnować?

Damian Zdrada
Zarząd SSM: Już informowali-

śmy, że z korzystania z Azartu moż-
na zrezygnować. Należy udać się 
do administracji i złożyć stosowne 
pismo.

Treningi zimą?
Witam,

W związku z prowadzonymi zajęcia-
mi sportowymi dyscypliny piłka nożna 
przez Panów R. Razakowski oraz D. 
Rzeźniczek na osiedlowych boiskach 
SSM Siemianowice Śląskie proszę 
o informację czy zajęcia również będą 
się odbywały cyklicznie przez cały rok 
(w czasie zimy na halach sportowych, 
których w naszym mieście chyba ich 
nie brakuje). Nadmieniam jednocze-
śnie, że nie jestem jedynym rodzicem, 
którego dziecko uczestniczy w przed-
miotowych zajęciach a wyrażającym 

pełne poparcie wdrożenia treningów 
przez cały rok. Widząc uśmiechy na-
szych pociechy po wykonanych ćwi-
czeniach oraz zagraniach jest nie-

oceniony do tego dochodzi profesjo-
nalizm, z jakim prowadzone są tre-
ningi przez ww. opiekunów. W związ-
ku z powyższym proszę o pozytywne 
rozpatrzenie głosu rodziców oraz po-
traktowanie sprawy poważnie gdyż 
siedzenie przed komputerem wraz 
z nudą w jesienne dni nic dobrego nie 
wnosi do zdrowego trybu życia na-
szych młodych talentów piłkarskich.

Pozdrawiam.
Marcin Hanak

Zarząd SSM: Cieszymy się z opi-
nii o profesjonalnym prowadzeniu 
zajęć i zadowoleniu dzieci z podję-
tej przez Spółdzielnię inicjatywy. Od 
dawna rozważamy możliwość kon-
tynuowania zajęć w okresie zimy 
z wykorzystaniem do tego celu sa-
li w DK „Chemik” i okolicznych sal 
gimnastycznych szkół położonych 
w spółdzielczych osiedlach. Obec-
nie prowadzone rozmowy w tej 
sprawie z Jackiem Guzym – prezy-
dentem miasta, rokują nadzieję na 
pozytywne rozwiązanie.

UPC odkodowuje 
programy

Jeden z Czytelników nadesłał nam 
e-maila i napisał: Mam nadzieję, że 
informacja Panów zainteresuje Być 
może rozwiną Panowie temat i prze-
słał do „MS” link do portalu wirtual-
ne media. Wiadomość zawarta na in-
ternetowych stronach portalu nie była 
nam obca, ale dziękujemy serdecznie 
za pamięć. 

Informacja podana przez portal 
brzmi: Od dzisiaj (23. 08. br. dopisek 
redakcji)  sieć UPC Polska udostępni 

abonentom usługi telewizyjnej 35 ka-
nałów, które dostępne będą w techno-
logii cyfrowej. Odbierać je będą mogli 
posiadacze telewizorów z cyfrowym 
tunerem telewizji kablowej.

W ofercie znajdą się kanały z na-
ziemnej telewizji cyfrowej oraz darmo-
we kanały satelitarne. Będą to: TVP1, 
TVP1 HD, TVP2, TVP2 HD, TVP 
Info, Polsat, TVN, TVN HD, TVN7, 
TV 4, TV Puls, TVP Rozrywka, TVP 
Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, 
PULS2, TV6, ATM Rozrywka, TTV, 
Polsat Sport News, ESKA TV, PO-
LO TV, Polsat2, Superstacja, TVS, TV 
Trwam, Tele5, religia.tv, 4fun.tv, Man-
go24, iTV, Galeria UPC, kanał lokalny 
oraz kanał promocyjny, którym w naj-
bliższym czasie będzie Kino Polska.

Odbiór tych stacji cyfrowych bę-
dzie możliwy przy pomocy telewizora 
z wbudowanym tunerem cyfrowej te-
lewizji kablowej DVB-C w standardzie 
MEPG-2 (kanały SD) lub MPEG-4 (ka-
nały HD). Dostęp do kanałów bez do-
datkowych opłat będą mieli wszyscy 
abonenci telewizji UPC, począwszy od 
klientów minimalnego pakietu analogo-
wego z kilkunastoma stacjami, poprzez 
abonentów pełnego pakietu analogo-
wego aż do klientów pakietów cyfro-
wych, którzy usługę mogą wykorzystać 
np. na drugim telewizorze w domu.

W najbliższych tygodniach UPC za-
proponuje także nowy pakiet cyfro-
wy Start TV, który zastąpi dotąd ofe-
rowany analogowy pakiet Minimalny. 
Będzie on oferowany wraz z dekode-
rem, ale szczegółów na razie opera-
tor nie zdradza.

Po wielu wykonanych telefonach 
i wysłanych e-mailach zweryfikowa-
liśmy wiadomość medialną o „cyfro-
wej rewolucji w UPC”.

Ewa Sadowska – Młodszy Kierow-
nik Projektów PR w UPC potwierdzi-
ła w rozmowie telefonicznej, że od 
23 sierpnia br. odkodowano 35 ka-
nałów cyfrowych. Potwierdzenia pi-
semnego nie otrzymaliśmy.

ciąg dalszy ze str. 26

Lato dobiega końca. Za kilka, może za kilkanaście dni,  
 rozpocznie się nowy sezon grzewczy. Przypominamy 

o sprawdzeniu, czy zawory termostatyczne na naszych grzejnikach 
są odkręcone na maksimum. Podczas przerwy w sezonie grzew-
czym wykonywane są dziesiątki prac konserwacyjno-remontowych 
sieci i instalacji centralnego ogrzewania. O konieczności ich prze-
prowadzenia zbędne jest pisanie. Roboty te wymagają czasami 
spuszczenia czynnika grzewczego, co w konsekwencji przy po-
wtórnym napełnianiu może spowodować zakłócenia (np. zapo-
wietrzenie instalacji) w dostawie ciepła. Otwarty na maksimum za-
wór znacząco eliminuje to zagrożenie.
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W zasadzie jesteś 
konsekwentny, szcze-
gólnie jeśli Ci na czymś 
bardzo zależy. Dotyczy 

to jednak spraw ważnych. W innych przy-
padkach do konsekwencji w działaniu nie 
przywiązujesz wagi. Nie lubisz jednak 
i unikasz ludzi niekonsekwentnych. 

Byki są bardzo 
konsekwentne i na 
ogół wiadomo, cze-
go się po nich moż-

na spodziewać. Nie lubią np. lekko-
myślnie wydawać pieniędzy na coś 
z czego – ich zdaniem – można zrezy-
gnować. Są też konsekwentne w uczu-
ciach, dlatego rzadko się rozwodzą.

K o n s e k w e n c j a 
w działaniu nie jest 
cnotą większości 
Bliźniąt. Bardzo czę-

sto, co innego mówią, a co innego ro-
bią. Nie jest to jednak kłamstwo, są 
bowiem przekonane, że ich słowa są 
zgodne z czynami i obruszają się gdy 
ktoś wytyka im brak konsekwencji.

Raki to indywiduali-
ści. Nie przywiązują 
większej wagi do te-
go, co robią, ale mo-

żesz na nich polegać. Jeśli Rak powie 
Ci, że Cię kocha, to rzeczywiście jest 
o tym przekonany. Bywa jednak, że 
sam wywoła sytuację, która będzie dla 
niego nie do zniesienia.

Lwy postępują w ży-
ciu bardzo konse-
kwentnie, szczególnie, 
jeśli chodzi o sprawy 

zawodowe, czy pozycji w społeczeń-
stwie. To spod znaku Lwa często wy-
wodzą się ludzie, które kilka razy zda-
ją egzamin, żeby dostać się na odpo-
wiednie studia.

Panny postępują 
w życiu raczej konse-
kwentnie, chociaż nie 
mają wysokich ambi-

cji. W małżeństwie bardzo konsekwent-
nie dążą do harmonii, są gotowe dużo 
w tym celu poświęcić. Jeśli jednak coś 
nie układa się po ich myśli – rezygnują.

Z Wagami róż-
nie bywa. W jednych 
sprawach są konse-
kwentne w innych 

mniej. Czasem, jak to mówią „robo-
ta pali im się w rękach”, a potem ma-
ją długie okresy lenistwa, w tedy robią 
tylko to, co najbardziej konieczne.

Skorpiony są bardzo 
konsekwentne i jeśli 
raz coś sobie zaplanu-
ją zazwyczaj to reali-
zują. Niestety bywa, że 

wykazują dużą konsekwencję w zwal-
czaniu prawdziwych, czy wyimagino-
wanych wrogów.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem je-
steś umiarkowanie 
konsekwentny i nie 

przywiązujesz do tego problemu więk-
szej wagi. Żyjesz tak, jak Ci wygodnie, 
ceniąc sobie spokój, ład i własne za-
dowolenie. 

Koziorożce odzna-
czają się dużą kon-
sekwencją w postę-
powaniu. Dotyczy to 

zwłaszcza doraźnych celów, które lu-
bią sobie wytyczać i uparcie realizo-
wać. A potem? No cóż stawiają przed 
sobą nowe zadanie. 

Pod znakiem Ryb 
rodzą się chyba naj-
bardziej niekonse-
kwentni ludzie. Męczy 

to ich najbliższych i powoduje, że trud-
no im ułożyć sobie poprawne stosun-
ki z innymi. Chyba, że ich najbliżsi, są 
urodzeni pod innymi znakami.

Inteligentne, ujmu-
jące, posiadające ła-
twość nawiązywania 
kontaktów z innymi 

ludźmi, Wodniki kierują się w życiu 
różnymi zasadami, od których rzad-
ko odstępują. Dlatego też potrafią wie-
le osiągnąć..

Czy jesteś 
konsekwentny?

Owocowe 
i nie tylko 
wariacje

Kończące się lato to owocowe i wa-
rzywne żniwa. Jest ich mnóstwo, są 
tanie i umożliwiają nam rozkoszowa-
nie się nimi, ile tylko dusza zapra-
gnie. Proponujemy

Sałatka owocowa w arbuzie
1 arbuz, po: 2 brzoskwinie, more-

le i owoce kiwi, 20 dag winogron. Sos: 
1/2 szklanki soku z pomarańczy, 1 łyż-
ka miodu, 4 łyżki rumu, 2 łyżki cukru, 
szczypta cynamonu.

Od góry odciąć 1/3 arbuza. Z większej 
części owocu usunąć pestki i wydrą-
żyć łyżeczką kulki miąższu. Brzeg ar-
buza naciąć w ząbki. Pozostałe owoce 
umyć a z moreli, brzoskwiń i wiśni wy-
jąć pestki. Brzoskwinie i morele pokro-
ić w dużą kostkę, obrane kiwi - w pla-
sterki. Rozdrobnione owoce wymieszać 
z kulkami arbuza. Przygotować sos: sok 
pomarańczowy podgrzewać z cukrem, 
a gdy cukier się rozpuści, ostudzić. Do-
dać miód, rum, cynamon i wymieszać.

Sałatkę polać sosem, wstawić do lo-
dówki na 2 godziny a następnie włożyć 
do schłodzonego arbuza. Zamiast wi-
śni można użyć do sałatki czereśni, ale 
wtedy dodajemy mniej cukru.

Sałatka owocowa z rumem
40 dag śliwek, jabłko, 2 gruszki, 

5 moreli, brzoskwinia, 5 łyżek rumu lub 
kilka kropelek olejku rumowego, sok 
z 1 cytryny.

Owoce umyć i osuszyć. Ze śliwek, 
moreli i brzoskwini wyjąć pestki. Z jabł-
ka i gruszek usunąć gniazda nasien-
ne. Wszystkie owoce pokroić w dużą 
kostkę, skropić sokiem z cytryny i po-
łączyć. Delikatnie wymieszać z rumem 
i przełożyć do szklanych pucharków.

Sałatka z cebuli ze śliwkami
3 cebule, 15 śliwek (mogą być suszo-

ne), garść orzechów włoskich, 1 łyżka 
oliwy z oliwek, sok z 1/2 cytryny, 1/4 
pęczka zielonej pietruszki, sól, pieprz.

Śliwki i cebulę pokroić w plasterki 
lub kostkę, orzechy posiekać. Wszyst-
kie składniki połączyć, dodać oliwę 
wymieszaną z sokiem z cytryny, solą, 
pieprzem, częścią zielonej pietruszki. 
Przełożyć do szklanej salaterki, przy-
brać pozostałą pietruszką.
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Krasnoludek z baśni; 

8. Impreza w plenerze; 9. Śpiewa ga-
dając; 10. Bujna przed sianokosa-
mi; 11. Zmniejsza je smar; 12. Kla-
pa skrzyni; 13. Paliwo w lampie; 14. 
Norma, reguła; 16. Droga wycieczki; 
19. Literacka historia rodu; 20. Udzie-
la kredytów; 21. Odezwa; 22. Zbieg 
okoliczności; 23. Stoi na działce; 28. 
Wał z ziemi; 31. Kleks w zeszycie; 
32. Omasta do potraw; 33. Wąż oku-
larnik; 34. Szereg półek; 35. Pokarm, 
jedzenie; 36. Dychawica; 37. Trują-
ca roślina.

PIONOWO: 1. Sejmowa dysputa; 
2. Placówka dla krwiodawcy i polarni-
ka; 3. Odbiera fale; 4. Szeroka wstę-
ga; 5. Konkurent muszki; 6. Sklep z le-
karstwami; 7. Drzewo z białą korą; 14. 
Serwis obiadowy; 15. Dom szerego-
wy; 17. Mała rabata; 18. Buty na la-
to; 24. Kolejne miejsce; 25. Ziółko; 26. 
Sprzęt fotografa; 27. Płaksa, beksa; 
28. Jest to 12.500 egzemplarzy „Mojej 
Spółdzielni”; 29. Poprzedza niedzielę; 
30. Afisz na słupie.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 12 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. IX. 2013 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 9/2013. Nagro-
dy, po losowaniu, za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 8/2013 z hasłem – Letni wy-
poczynek, otrzymują: Anna WĘGLIŃ-

SKA, ul. Walentego Fojkisa 5A; Da-
nuta BARZANTNy, ul. Stawowa 7; 
Joanna MONSIOR, ul. K. Świerczew-
skiego 46A. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Na-
grodę główną – niespodziankę – ufun-
dowała firma Sukces s.c., Siemianowi-

ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Fun-
datorem pozostałych nagród jest Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych.

Sierżant pyta poborowego:
- Kim byliście w cywilu?
- Urzędnikiem podatkowym
- To będziecie grali pobudkę co rano
- Dlaczego??
- Bo jesteście przyzwyczajeni, że 

wyszyscy chcą was zabić!
J K L

Co robi blondynka na kolanach w su-
permarkecie?

- Szuka niskich cen.
J K L

Egzamin z zoologii:
- Co to za ptak? - pyta studenta pro-

fesor, wskazując na klatkę, która jest 
przykryta tak, że widać tylko nogi ptaka.

- Nie wiem - mówi student.
- Jak się Pan nazywa? - pyta profesor.
Student podciąga nogawki.
- Niech Pan profesor sam zgadnie.

J K L

Kowalski zawsze parkował swój 
samochód przed blokiem. Ponieważ 
nie miał alarmu, więc za szybą 
zostawiał kartkę „Brak benzyny, silni-
ka i akumulatora”. Pewnego dnia ra-
no przy chodzi, a na kartce dopisek:  
„To koła też ci nie będą potrzebne”.

J K L
Z obserwacji: Do trzeciego roku życia 

dziecka rodzice uczą je chodzić i mó-
wić, po trzecim roku każą siedzieć cicho 
i nigdzie nie chodzić.

J K L
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Parking, droga plus parking oraz chodnik
W sumie ponad 1300 metrów2 kostki brukowej potrzebowały ekipy remontowe, aby zagospodarować teren pod 

nowe parkingi obok budynku przy ulicy Władysława Sikorskiego 1 w Michałkowicach i wyremontować już 
istniejącą infrastrukturę drogową przy Alei Młodych 10-15 w osiedlu„Młodych” oraz przy Grunwaldzkiej w „Wę-
złowcu”. Nie dziwią więc pozytywne opinię mieszkańców na ten temat. 

Były dziury, teraz jak po stole
Przez ostatnich kilkanaście miesięcy otoczenie budynku 

przy Alei Młodych 10-15 bardzo się zmieniło. Na począt-
ku sierpnia zakończyła się bowiem realizacja dwuetapowe-
go planu remontowego infrastruktury drogowej tej części 
osiedla „Młodych”. Najpierw wykonany został nowy chod-
nik i dojścia do zsypów. W ostatnich tygodniach można było 
obserwować, jak robotnicy systematycznie układali bruk na 
drodze dojazdowej oraz miejscach parkingowych.

- Nareszcie. O ile stary chodnik wyglądał jeszcze „pół bie-
dy”, tak droga to była wręcz zmora kierowców, szczególnie 
po okresie zimowym. Dziura na dziurze i co chwilę jakieś pęk-
nięcia w jezdni. To był najgorszy odcinek, jaki miałem do po-
konania z pracy do domu. Dobrze się stało. Na łataniu dziur 
Spółdzielnia na pewno zaoszczędzi. Teraz jedzie się jak po 
stole. Przydałoby się podobną inwestycję wykonać jeszcze 
w kilku miejscach osiedla, na przykład w rejonie budynków 
przy Bohaterów Westerplatte. Może w przyszłym roku konty-
nuacja zaczętych robót? – stwierdził pan Piotr, mieszkaniec 
jednej z klatek schodowych Alei Młodych 10-15.

Niejako przy okazji, zagospodarowano również stanowi-
sko kontenerowe na śmieci mieszane, a na dniach, w są-

siedztwie wjazdu na teren administracji utwardzony zosta-
nie teren pod pojemniki do segregacji odpadów. Póki co, 
stoją już nowe „dzwony” i proszą się o zapełnienie.

Projekt zrealizowany, lecz będą zmiany
Dosyć ciekawe rozwiązanie zaproponowano mieszkań-

com ulicy Władysława Sikorskiego 1 w Michałkowicach. 
Zgodnie z obietnicą wygospodarowania miejsc parkingo-
wych, wytyczono dwa oddzielne parkingi – w sumie na 15 
samochodów – z dwoma wjazdami. Jednym od strony uli-
cy Władysława Sikorskiego oraz drugim – od ulicy Leona 
Kruczkowskiego. Parkingi dzieli wyremontowany stary-no-
wy chodnik, obudowane stanowisko kontenerowe oraz trze-
pak – wszystko to jest wybrukowane.

Pytani o komentarz mieszkańcy budynku przy Wł. Sikor-
skiego 1 w większości wyrażają zadowolenie z inwesty-
cji i przebiegu prac, jak na przykład pani Hejczyk, która 
szczególnie chwaliła wykonawcę. W związku z tym chciała 
nawet napisać do gazety w tej sprawie.

Uwagi niektórych lokatorów dotyczyły jednak wspomnia-
nego stanowiska kontenerowego. Mimo tego, iż przy pla-
nowaniu śmietnika brano pod uwagę wszystkie zapisy pra-

ciąg dalszy na str. 34
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... Lepsze samopoczucie, dlatego 
tak długo, jak to możliwe warto mieć 
na swoich balkonach czy w przydo-
mowych ogródkach coś kolorowego, 
żywego. Rośliny systematycznie pie-
lęgnowane spokojnie wytrzymają do 
końca października. O ile pogoda nie 
spłata figla. W kwietniu było zimowo, 
ale że w październiku miałoby być? 
Nie, chyba niee... 

Zapytaliśmy w okolicznych ogrod-
nictwach i w jednej z siemianowickich 
kwiaciarni o te kwiaty, które najdłużej 
utrzymają swe barwy, o popularne je-
sienne kompozycje kwiatowe i rady.

- Mimo stosunkowo później pory 
wciąż mamy duży wybór kwiatów i ro-
ślin, jakimi moglibyśmy ozdobić balko-
ny albo ogródki – mówi Iwona Kosma-
la z ogrodnictwa przy Bohaterów We-
sterplatte i jednym tchem wymienia 
różnobarwne kwitnące wrzosy, koleusy, 
dzwonki karpackie, chryzantemy karło-
wate, hortensje czy jesienne bratki. – 
Do tego coraz więcej ludzi stawia na 
zioła, bo i ładnie pachną i można je wy-
korzystać w kuchni. Często nabywane 
są różnego rodzaju iglaki, również na 
balkony. W ogródkach nadal ważne są 
róże, bo kwitną praktycznie do samych 

mrozów. Ostatnio klienci pytają o chiń-
skie róże. Przy odrobinie wyobraźni 
można tworzyć cuda. Na przykład ze-
stawić wrzos z niebieskim dzwonkiem 
karpackim albo lawendą – proponuje.

Sporo informacji uzyskaliśmy rów-
nież od Bożeny Stefanik z kwiaciar-
ni „Słonecznik” w „Bańgowie”. – Moda 
jest na jesienne kompozycje z wrzo-
sów i wrzośców – symboli tej pory roku. 
Coraz więcej klientów kupuje też mini 
papryczki, mini pomidorki, a nawet tru-
skawki balkonowe. Raz, że wyglądają 
barwnie a dwa - znajdują zastosowanie 
w kuchni. Na balkonie, oprócz łatwych 
w hodowli pelargonii, fuksji czy surfinii, 
widuje się iglaki czy różnego rodzaju 
trawy ozdobne. Jest wręcz wskazane, 
by na balkonach, szczególnie tych bli-
sko głównych ulic, rosły kwiaty, jakieś 
rośliny. Wchłaniają one kurz, są swego 
rodzaju naturalną osłoną przed zanie-
czyszczeniami. Zwykło się nawet mó-
wić, że kto kwiaty ma na balkonie, ten... 
mniej wydaje w aptece. Pamiętać jed-
nak przy tym wszystkim należy o za-
silaniu roślin odżywkami. Jak człowiek 
potrzebuje witamin, tak i kwiaty ich po-
trzebują. To sprawia, że dłużej utrzy-
mują one swe barwy. 

O tym, że wrzosy i wrzośce są teraz 
popularniejszymi roślinami potwierdza 
Ryszard Hajdysek z ogrodnictwa przy 
ulicy Siemianowickiej. – Sprzedaje-
my ich najwięcej, bo mają wiele za-
let. Między innymi, to, że są wielolet-
nie, a do tego mają wszechstronne za-
stosowanie w kompozycjach zarów-
no ogrodowych, jak i balkonowych. Są 
bardzo dekoracyjne, ale trzeba pamię-
tać o ich stałej pielęgnacji, szczególnie 
tych w doniczkach. Do swoich ogród-
ków ludzie chętnie kupują dziś berbe-
rysy, tawułki, begonie albo irezynę.

Trudno policzyć ile roślin i krzewów 
znalazłoby swoje miejsce na balko-
nach i w przydomowych ogródkach, 
nawet we wrześniu i październiku. Na 
pewno są osoby skłonne utrzymać 
swój kącik barwny jak najdłużej.

My tymczasem robimy swo-
je. W ostatnich tygodniach uchwy-
ciliśmy w obiektywie aparatu parę 
miejsc, jakie od razu rzuciły nam się 
w oczy i zachęcamy, mimo późnej 
stosunkowo pory, do dalszej zaba-
wy. Powolutku też zbliżamy się do fi-
nału Zielonego Konkursu 2013. Ale 
jeszcze trochę.

rg

wa budowlanego, włącznie z punktem mówiącym 
o odległości kontenera od okien domu – minimum 
10 metrów, pojawiły się opinie, że został on po-
stawiony zbyt blisko, a zapachy ze śmietnika mo-
gą uprzykrzyć życie. 

W ostatnim tygodniu sierpnia odbyło się więc ro-
bocze spotkanie zainteresowanych stron. Osta-
tecznie po konsultacjach Zarząd SSM podjął de-
cyzję, że w przyszłym roku raz jeszcze zajmie się 
tematem i stanowisko kontenerowe zostanie prze-
sunięte. 
Wyremontowanym chodnikiem w głąb osiedla

Dwa tygodnie. Tyle czasu potrzebowali robot-
nicy, aby wyremontować jeden z najważniej-
szych traktów pieszych pierwszego etapu osie-
dla „Węzłowiec”. Chodnik biegnący od skrzyżowa-
nia ulic Walerego Wróblewskiego i Grunwaldz-
kiej w kierunku domu o adresie Grunwaldzka 
4A został wyłożony nową kostką brukową. Po-
za głównym ciągiem pieszym, wybrukowano też 
parę „nitek” do ulicy i budynków. Wyremontowa-
ne na przestrzeni lat chodniki stopniowo układa-
ją się w całość.

Kontynuacją podjętych prac będzie zaplanowa-
ny remont chodnika wzdłuż budynku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 4. To wkrótce. rg 

Parking, droga plus parking oraz chodnik

Zielony konkurs 2013

ciąg dalszy ze str. 33

ciąg dalszy 
ze str. 34

ul. Wł. Sikorskiego 1

Wyremontowano, a właściwie wykonano nowy chodnik  
od skrzyżowania ulic Walerego Wróblewskiego 

i Grunwaldzkiej w kierunku budynku Grunwaldzka 4
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Wł. Sikorskiego 1 w Michałkowicach i prace 
wykończeniowe przy wjeździe na parking

Wł. Sikorskiego 1. Pod koniec sierpnia remontowano 
schody do parkingu i zamontowano poręcz

ul. Wł. Sikorskiego 1 – wyremontowany parking oraz zagospodarowane stanowisko kontenerowe

ul. Walentego Fojkisa 3

Zielony konkurs 2013

Parking, droga…

ciąg dalszy na str. 35ul. Jana Stęślickiego 6 ul. Kolejowa 5C



ul. Karola Szymanowskiego 4 
 - balkon i ogródek

ul. Kolejowa 6

Zielony konkurs 2013

Lato powoli się kończy, do kalendarzowej jesieni tylko kilkanaście dni. W okresie „tuż-po-letnim” nierzadko  
 potrafi nas dopaść chandra. Żeby do tego nie dopuścić, co zrozumiałe, szukamy rozmaitych rozwiązań. Wie-

le ludzi właśnie we wrześniu organizuje sobie urlopy. Osoby zajmujące się kwiatami, na co dzień nie mają wątpli-
wości, że właśnie kwiaty w znacznym stopniu wpływają na nasze dobre samopoczucie... ciąg dalszy na str. 34


