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ciąg dalszy na str. 4

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

Elewacje, chodniki, klatki
W sierpniu warunki atmosferyczne, przede wszystkim częste i solidne 

opady deszczu, niejednokrotnie utrudniały, spowalniały pracę ro-
botników, wykonującym zlecone im zadania. Stąd kilka robót prowadzono 
(albo trwają jeszcze) niejako na raty.

os. „Węzłowiec”. Wymiana instalacji z.w. Wł. Jagiełły 33D

os. „Węzłowiec”. Oby wytyczone linie były przestrzegane

os. „Bańgów”. Rusztowania stoją aktualnie na ostatnich segmentach 
trzech docieplanych budynków

os. „Chemik”. Ubytki w tynkach na 
balkonach przy A. Zgrzebnioka 25 

są wyraźne

os. „Tuwima”. Leśna 15
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Andrzej Chyliński i Zbigniew Jarosz*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
6. 10. 2014 r. od 16.30 do 17.30

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

tel. 32 609-14-00

Z kolei 3. 11. 2014 r. dyżurować będą: Barbara Henel i Mieczysław Hojda*

*skład 
osobowy 
dyżurujących 
może ulec 
zmianie

SieMiANOWiCkA SPÓłDZieLNiA MieSZkANiOWA
Siemianowicach Śląkie, przy ul. Bohaterów Westerplatte  20 

informuje, że 25 września 2014 r. 

- o godz. 1100 organizuje przetarg ograniczony, 
dotyczący członków oczekujących zarejestrowanych  

w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- o godz.1130 przetarg  nieograniczony, 
którego przedmiotem jest ustanowienie  

prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

ul. H. Wróbla 3a/18 - o pow. 31,03 m2 

cena wywoławcza 79.300 zł
7 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia, bez balkonu

Lokal będący przedmiotem przetargu można będzie oglądać

 od 25. 08. 2014 r. do 24. 09. 2014 r. 

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się  
z Administracją osiedla im. J. TUWIMA pod numerem tel. 32 228-45-47.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w pokoju nr 23 w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

do 25. 09. 2014 r. do godz. 1030, bądź też wcześniej na konto SSM 
83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami 
obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie 

internetowej www.ssm.siemianowice.com

- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu 
mieszkalnego zobowiązane są do posiadania   

notarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium  
następuje na wskazany nr konta bankowego. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Osiedle „Bańgów”
Małymi kroczkami zbliża się koniec 

robót dociepleniowych na trzech bu-
dynkach osiedla. W tej chwili ekipy re-
montowe zajmują się ostatnimi seg-
mentami poszczególnych domów – 
Marii Skłodowskiej-Curie 15, karo-
la Szymanowskiego 4 oraz 9. Miesz-
kańcy za kilka tygodni ostatecznie 
odetchną od rusztowań i w pełni bę-
dą mogli oglądać efekty kilkumiesięcz-
nej pracy. Zakończenie robót przewi-
dziano do końca września i wiele na to 
wskazuje, że tak właśnie będzie. 

Tymczasem trwa III pokos trawy oraz 

przycinka osiedlowych żywopłotów. Zie-
lone w znacznej części osiedle „Bań-
gów” uboższe jest jednak o trzy drzewa. 
Podczas sierpniowych, intensywnych 
opadów deszczu, rosnące w rejonie bu-
dynków przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie drzewa, nie wytrzymały i... poła-
mały się niczym zapałki.

Osiedle „Chemik”
W sierpniu administracja zleciła fir-

mom zewnętrznym wykonanie kilku 
zadań przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka. Wybrukowano drogę dojazdową 
do garaży przy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 38 i wykonano nowe schody ze-
wnętrzne do klatki schodowej przy A. 
Zgrzebnioka 52A. Remont skruszo-
nych tynków ścian balkonowych przy 
A. Zgrzebnioka 25 jeszcze jest w to-
ku. Praktycznie wybrukowany jest już 
cały chodnik, łączący pawilon usłu-
gowo-handlowy przy Walerego Wró-
blewskiego 65-67 z ul. Zgrzebnioka. 
Pozostała chyba już tylko „kosmetyka”.

Na przełomie lipca, sierpnia i wrze-
śnia robotników można zobaczyć (za-
leżne od pogody) również na dachach 
niektórych budynków. Remontowane 
i malowane są niektóre kominy. Takie 
prace kończą się właśnie przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 63A. Następny 

adres w kolejności to W. Wróblewskie-
go 51D. Już teraz trwają przygotowania 
do malowania klatek budynku przy Wa-

lerego Wróblewskiego 51. Najpierw, 
wzorem innych klatek, porządkowane 
są sieci teletechniczne.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima”, w niemal każ-

dym jego zakątku coś się dzieje. W bu-
dynku przy ulicy Leśnej 15 odświeżono 

klatkę schodową – pomalowano ścia-
ny, wypłytkowano parter, uporządko-
wano sieci teletechniczne i zmoderni-
zowano instalację domofonową, czyli 
podobnie jak w innych dotychczas od-
nawianych klatkach. Z kolei Wojciecha 
korfantego 3 sfinalizowano remont ko-
lejnych balkonów a przy Leśnej 13 za-
kończono ich „odnowienie” połączone 
z wymianą balustrad. Nieco dalej, przy 
Okrężnej 7 zakończył się w sierpniu 
kapitalny remont poszycia dachowego. 
To ostatni wykonany dach w tym roku. 
Wcześniej identyczne prace zrealizo-
wano na budynkach przy ulicy Herma-
na Wróbla 2 oraz Okrężnej 3.

Co ważne, zakończył się również re-
mont balkonów, włącznie z wykonaniem 
odwodnienia, w budynku przy ulicy Woj-
ciecha korfantego 3A oraz instalacji 
elektrycznej przy Wojciecha korfan-
tego 9A – zmniejszono między innymi 
skrzynki elektryczne w korytarzach, co 
teraz wygląda dużo estetyczniej.

Po „awariach wodnych”, jakie miały 
miejsce w niektórych budynkach osie-
dla, firma zewnętrzna oraz osiedlowi 
konserwatorzy wymienili tam instalacje 
ciepłej, zimnej wody oraz kanalizacji. 
Takie prace przeprowadzono między 
innymi przy, takich adresach jak: Woj-

ciecha korfantego 2, 10 czy Leśnej 7.
Bezpieczniej w czasie burzy. Zgod-

nie z przepisami Prawa budowlanego, 
przegląd instalacji odgromowej powin-
no wykonywać się raz na 5 lat. W ostat-
nich tygodniach zlecono więc firmie po-
miary w dwóch kolejnych budynkach 
osiedla – Hermana Wróbla 12 i 14.

Ważnym zadaniem, jakie aktualnie 
realizuje się w osiedlu, jest remont sta-
nowisk kontenerowych. Aktualnie za-
budowywane są śmietniki przy ulicach 
Hermana Wróbla 2 i 4. W kolejce cze-
kają kolejne – w rejonie budynków 
przy Wojciecha korfantego 4 oraz 
Okrężnej 13.

Podobnie jak w innych osiedlach, 
trwa trzeci pokos trawy.

Osiedle „Węzłowiec”
Na II etapie osiedla wciąż trwają robo-

ty dociepleniowe na trzech budynkach – 
Władysława Jagiełły 33, 35, 37. Wszyst-
kie mają już gotowe ściany szczytowe 
i półszczytowe. Na budynku „33” docie-
plone są już ściany balkonowe oraz fron-
towe „A” i B”. Pod tym adresem, a kon-
kretnie pod „33D” konserwatorzy ADM 
wymieniają także piony zimnej wody.

Na budynku dalej – „35” – intensywne 
prace na ścianie frontowej oraz ostat-
niej ścianie balkonowej. Na „37” rów-
nież. Tutaj docieplono już segmenty A” 
i „B” od strony wejść do klatek, roboty 
trwają dalej, w tym też na ostatnim seg-
mencie od balkonów. Poza wspomnia-
nymi budynkami, aktualnie, na wniosek 
użytkowników, prowadzone są również 
prace na elewacji kompleksu garażo-
wego przy ulicy Grunwaldzkiej 5.

Nie tylko zresztą docieplenia „na ta-
pecie”. W ostatnich tygodniach – co 
warto podkreślić – wymieniono mię-
dzy innymi starą stolarkę okienną na 
pustaki szklane z kratką wentylacyj-
ną w piwnicy budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 1A czy kolejną lam-
pę parkową – tym razem w rejonie za-

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

Elewacje, 
chodniki, 

klatki

os. „Michałkowice”. Wybrukowano dojazd do windy 
dla niepełnosprawnych – Przyjaźni 42B

os. „Chemik”. Stare płyty w odstawkę.  
Teraz po nowej kostce. Od W. Wróblewskiego 65-67  

do A. Zgrzebnioka. i odwrotnie

ciąg dalszy ze str. 2
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toki parkingowej przy Grunwaldzkiej 
2C. To ostatnia z dwunastu lamp, któ-
re zamontowane zostały na przestrze-
ni ostatnich miesięcy na obszarze mię-
dzy budynkami: Walerego Wróblew-
skiego 26-32, Grunwaldzka 2A, D 
i Władysława Jagiełły 1. 

Osiedlowi konserwatorzy wymieni-
li odcinek pionu zimnej wody między 
piętrami bloku przy Władysława Ja-

giełły 33D. Nieczytelne, sfatygowane 
tablice z oznakowaniem budynków są 
systematycznie wymieniane – ostatnio 
między innymi przy ulicy Grunwaldz-
kiej 2 i 4.

Wznowiono tymczasem remont 
wejść do budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 2A, B, C, D. Płytko-
wanie ścian i posadzek rozpoczęto od 
klatki „D”. 

Na terenie całego aktualnie prowa-
dzone są prace związane z odnawia-
niem linii i znaków poziomych wszyst-
kich miejsc postojowych dla samocho-
dów. Nic tylko przyklasnąć, gdyż ich 
odnowienie winno poprawić nieco sy-
tuację „parkingową”

Sporo, wydawałoby się drobiazgów, 
wykonano w ostatnim czasie pod ką-
tem poprawy estetyki osiedla. Na pod-
stawie protokołu z przeglądu osie-
dla, w sierpniu między innymi: poma-
lowano niektóre barierki przy trawni-
kach, usunięto drobne ubytki w chod-
nikach i drogach osiedlowych, wymie-
niono uszkodzone tabliczki informu-
jące o zakazie wyprowadzania psów, 
zakazie parkowania czy usunięto graf-
fiti z oszpeconych elewacji.

Osiedle „Centrum”
Zgodnie z Planem Remontów, 

w ostatnich tygodniach przeprowadzo-
ny został remont klatki schodowej bu-
dynku przy ulicy kruczej 2A. Estetyza-
cja klatki przebiegła bardzo sprawnie. 
Na horyzoncie również remont kolejnej 
klatki schodowej osiedla „Centrum” – 

przy ulicy Piaskowej 8. Roboty na ze-
wnątrz tego budynku praktycznie do-
biegły końca. Pora teraz na środek...

Administracja zleciła wykonanie za-
budowy (muru) między hydrofornią 
a budynkiem przy ulicy komuny Pary-
skiej 1 w celu uniemożliwienia groma-
dzenia się tam wieczorami i nocą mło-
dzieży i różnego rodzaju marginesu 
społecznego, urządzającego tam so-

bie imprezy. To zresztą jeden z wnio-
sków, jaki pojawił się podczas majo-
wego zebrania osiedlowego mieszkań-
ców osiedla. Łatwo ową przeszkodę 
postawić chyba nie będzie, bo już zdą-
żono zniszczyć słupy, na których mia-
ła się ona opierać. Jak długo wytrzy-
ma, gdy już stanie?

Warto odnotować jeszcze informację 
o pomalowaniu urządzeń zabawowych 
na placu zabaw przy ulicy Ryszarda 
Gansińca i trwającej jeszcze wymia-
nie instalacji deszczowej przy karola 
Świerczewskiego 48.

Po intensywnych opadach deszczu, 
administracja – niestety – odnotowała 
kilkanaście zgłoszeń zalań mieszkań.

Osiedle „Młodych”
Przez kilka ostatnich miesięcy, osie-

dle „Młodych” było w centrum uwagi ze 
względu na powstający tam skwer wy-
poczynkowy i boisko wielofunkcyjne. 
I wcale to dziwić nie powinno. Ilekroć 
pyta się mieszkańców osiedla o opi-
nię na ten temat, przyznają, zazwyczaj 
zgodnie, że: „świetnie, iż zrobili, by-
le tego bezmyślnie nie niszczono”. 
Sama prawda.

Właściwie za kontynuację tej wielkiej 
inwestycji Spółdzielni i Miasta można 
uznać wyremontowany w połowie sierp-
nia chodnik, biegnący od budynku przy 
Alei Młodych 15 do Szarych Szere-
gów, przecinający niejako skwer i bo-
isko. Ciekawe, czy i siłownia powstanie...

Tymczasem w budynku przy Placu 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5A, 

B lada moment powinien rozpocząć się 
montaż nowych okien w klatkach scho-
dowych. Hałasu i kurzu w tych klatkach 
będzie niedługo jeszcze więcej, bo ma 
się rozpocząć malowanie. Mieszkańcy 
przecierpią, ale będzie ładnie.

Gdzieniegdzie w osiedlu w ostatnim 
czasie wymieniono lub dostawiono no-
we ławki – przy Alei Młodych, Boha-
terów Westerplatte, Placu Skrzeka 

i Wójcika. Zakończył się także trzeci 
już w tym roku pokos trawy.

Osiedle „Michałkowice”
Śmietniki, klatki... W michałkowickim 

osiedlu Aleksandra Zawadzkiego od-
dano do użytku cztery, zadaszone, 
obudowane i zamykane na klucz sta-
nowiska kontenerowe – Obrońców 
Warszawy 1, 9, Leona kruczkow-
skiego 4 i 6.

Ponadto, w innej części „Michałko-
wic”, w budynku przy ulicy Przyjaźni 
44-46 rozpoczął się jednocześnie re-
mont czterech kolejnych klatek w tym 
roku. I jak zwykle, malowanie całej 
klatki plus estetyzacja parteru.

Ważne prace przeprowadzono przy uli-
cy Wyzwolenia 8A, gdzie wielkim zmar-
twieniem mieszkańców było raz po raz 
zalewanie piwnicy. Administracja w sierp-
niu wymieniła kanalizację zewnętrzną. 
Oby przyniosło to dobry skutek.

Przy ulicy Przyjaźni 42B z kolei, wy-
brukowano dojazd do windy dla niepeł-
nosprawnych. Mieszkaniec zamonto-
wał windę, administracja wykonała do 
niej dojazd. I jeszcze jedno zrealizowa-
ne zadanie po wnioskach mieszkań-
ców: w rejonie budynku przy ulicy Sta-
wowej 7 zamontowane zostały słupki 
przeszkodowe uniemożliwiające roz-
jeżdżanie przez kierowców trawnika.

Wkrótce wymienione zostaną drzwi 
wejściowe do kilku klatek budynków 
przy ulicy Wyzwolenia 6, 8, 10. Stare 
już nie domykają się.

Rafał Grzywocz, pes

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

os. „Tuwima”. Balkony przy W. korfantego 3
os. „Chemik”. Wykonano nowe schody do budynku  

– A. Zgrzebnioka 52A
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Niszczysz 
swoje

A na  
osiedlach:
„Centrum”

- komuny Paryskiej 1 – połamano 
słupy pod niedoszły mur,

- komuny Paryskiej 3 – zniszczono 
samozamykacz w drzwiach,

- Jana Pawła ii 18B – rozbito lampę 
przy wejściu do klatki,

- karola Świerczewskiego 50B – 
uszkodzono cztery zamki do skrzynek 
na korespondencję.

- Powstańców 54A, B, C – rozbito 
szyby w drzwiach wejściowych,

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego (plac 

zabaw) – skradziono kilka sztachet 
z ogrodzenia.

„Młodych”
- ZHP 3-6 – graffiti.

„Tuwima”
- Hermana Wróbla 5B i 6B – zde-

wastowano skrzynkę głównego przy-
łącza gazu,

- Wojciecha korfantego 14 – znisz-
czono skrzynkę na reklamy,

- w rejonie budynku przy ulicy Woj-
ciecha korfantego 1C – zniszczono 
kosz na śmieci,

- plac zabaw przy Hermana Wróbla 
– urwano łańcuch z jednego z urzą-
dzeń zabawowych.

„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 1A – skra-

dziono obudowę lampy nad wejściem 
do klatki schodowej.

Przemknęli kolarze
Ale się to ładnie poukładało. Dzień po tym, jak 

uroczyście otwarto skwer wypoczynkowy 
i boisko wielofunkcyjne w osiedlu „Młodych”, kilkadzie-
siąt metrów dalej przemknęła czołówka kolarska w prze-
prowadzanym po raz 71. wyścigu Tour de Pologne.

To kolejny rok z rzędu, kiedy zawodnicy najlepszych grup 
kolarskich świata przejechali ulicami naszego miasta – tym 
razem podczas IV etapu wyścigu na trasie Tarnów - Katowi-
ce. Nie po raz pierwszy zresztą „zahaczając” poniekąd o za-
soby spółdzielcze. Peleton, w którym jechali m. in. Samuel 
Sanchez – mistrz olimpijski z Pekinu 2008, Damiano Cune-
go i Ryder Hesjedal – zwycięzcy Giro d’Italia czy Rafał Maj-
ka – najlepszy obecnie polski kolarz, przemknął kolejno uli-
cami: Powstańców, karola Świerczewskiego, Michałko-
wicką, Bohaterów Westerplatte, Aleją Młodych, ks. Jana 
kapicy, Niepodległości oraz Walerego Wróblewskiego.

Przy ulicy k. Świerczewskiego zlokalizowano lotną premia, 
którą wygrał Austriak Matthias krizek, tuż za nim finiszowali 
Polak Mateusz Taciak i Brytyjczyk Josh edmondson.

IV etap wygrał Belg Jonas van Genehten, a cały  
71 Tour de Pologne – Rafał Majka. rg

Peleton na Alei Młodych

W bieżącym wydaniu jeden z czytel-
ników napisał: Niestety, kiedy czytam 
o dewastacjach gotuje się we mnie 
krew ile naszych pieniędzy jest wyda-
wanych na naprawę. 

Słowa te, niestety, w pełni oddają na-
szą rzeczywistość. Faktem jest, że ro-
bi się bardzo dużo, ale też sporo usu-
wa zniszczeń, a te kosztu-
ją, co obrazują wykazy znisz-
czonych zbędnie urządzeń, 
przedmiotów. 

Zapraszając do lektury 
o dewastacjach odbierajmy 
przedstawiony spis nie jako 
zestawienie poniszczonych 
przedmiotów, lecz jako listę 
zbędnych wydatków, jako li-
stę zapłaconych rachunków 
za naprawy, których kwota 
się sumuje, sumuje, sumu-
je. Pamiętajmy przy tym, że 
koszt usuwania zniszczeń 
nie obejmuje tylko zakupu nowego 
przycisku, nowej szybki czy deski 
w ławce. Do tego należy doliczyć ro-
bociznę, transport itd., czyli koszty, 
których sami nie uwzględniamy w ro-

dzinnych budżetach, a które muszą 
być wykazane w działalności każdej 

firmy, spółdzielni. Do tego dochodzi 
coś, co bezcenne zszargane nerwy 

użytkowników, którzy zamiast z cze-
goś z zadowoleniem korzystać mają 
dodatkowy kłopot.

Myśleć się nie chce, co przyniosą ko-
lejne dni, miesiące. Może, i oby, tem-

po zbytecznych zniszczeń zmaleje, 
może w końcu zrozumiemy, że to my 
sami winniśmy zadbać, by nie nisz-
czono, że to my sami bardziej gospo-
darskim okiem winniśmy popatrzeć 
i reagować na dokonywane na na-
szych oczach dewastacje. Brak reak-
cji to przecież przyzwolenie na kolej-

ne zniszczenia. Nie sądzimy, 
byśmy sami chcieli zamienić 
nasze domy w slumsy. Jeże-
li jest tak jak myślimy, to czas 
na przeciwdziałanie każdej 
dewastacji, każdemu nega-
tywnemu zachowaniu. Często 
płakać się chce, gdy ogląda-
my odnowione ściany, nowe 
windy wysmarowane jakimiś 
bohomazami, tudzież hasłami 
o miłości do jakiejś drużyny, 
panienki, chłopaka. Jest wie-
le sposobów na przekazanie 
swoich uczuć. Czy koniecz-

nie muszą do tego celu służyć ściany?
 Czy To tak trudno zrozumieć, że 

pieniądze na usuwanie zniszczeń, 
to moje własne pieniądze płacone 
w czynszu?

Jeszcze mur nie stanął, a już dewastacja  
- komuny Paryskiej 1

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!
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Pierwsze, niejako pilotażowo wy-
konane zamykane stanowisko kon-
tenerowe oddano do użytku pod ko-
niec maja w rejonie budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 41 w osie-

dlu „Węzłowiec”. Miejsce to najpierw 
utwardzono kostką brukową. Następ-
nie ów śmietnik obudowano, zamon-

towano furtkę i w końcu za-
daszono. Nie jest to jednakże 
szczelnie zamknięta komora. 
Aby śmieci nie gniły w środ-
ku, ściany nie sięgają zada-
szenia – jest swobodny do-
pływ powietrza. Wybrukowa-
no też dojście i dojazd do nie-
go, bo takie są wymogi. 

W ten sposób będą wy-
glądały kolejne wytypowane 
stanowiska kontenerowe we 
wszystkich osiedlach SSM, 
oddawane do użytku miesz-
kańcom na przestrzeni naj-
bliższych lat. W obrębie zabudowania 
znajdować się będzie – w zależności 
od potrzeb – dwa, cztery albo sześć 
kubłów, dodajmy - na kółkach, by uła-
twić wywózkę śmieci.

Co ważne, pojemniki na odpady se-
gregowane nie będą znajdowały się 
w środku tych, nazwijmy to „dom-
ków”. Pozostaną jako wspólne, w mia-
rę możliwości blisko, na utwardzonym, 
lecz nie zadaszonym terenie. Podob-
nie jak kontenery na odzież używaną. 

W lipcu firmy zewnętrzne zajęły 
się remontem kolejnych śmietników 

– w osiedlach „Michałkowice” i „Tu-
wima”. W michałkowickim osiedlu im. 
Aleksandra Zawadzkiego zakończy-
ły się roboty przy ulicach: Obrońców 
Warszawy 1 i 9 oraz Leona krucz-

kowskiego 4 i 6. W osiedlu im. Julia-
na Tuwima nieopodal budynków przy 
Hermana Wróbla 2-3 i 4-5, rozpoczę-

te jeszcze pod koniec lipca, wznowio-
ne zostaną niebawem. Wszystkie wy-
żej wymienione stanowiska kontenero-
we będą zamknięte na klucz.

We wrześniu – jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem – rozpocznie się re-
mont pierwszego stanowiska kontene-
rowego w osiedlu „Chemik” – w rejonie 
budynku przy ulicy Niepodległości 64A.

Jak mieszkańcy widzą temat osiedlo-
wych śmietników? – Dziś większość 
śmietników szpeci nasze osiedla, 
niekiedy to obrzydliwy widok i wstyd 
znajomych zapraszać, bo, chcąc nie 

chcąc, śmietniki są blisko domów 
i przechodząc obok, widać, jaki jest 
na nich „porządek” a to niestety może 
świadczyć o nas samych – podkreśla 
pan Janusz z ulicy Niepodległości – 
Dobrze, że Spółdzielnia wreszcie za-
jęła się tym problemem. Czy trzeba te 
śmietniki zamykać? – dopytuje.

Jeśli będzie wola mieszkańców, aby 
śmietników nie zamykać na klucz, zo-
stanie to uszanowane. Jednak więk-
szość zarządców nieruchomości skła-
nia się ku temu, by były one jednak za-
mykane na zamek. Czy stanowiska kon-
tenerowe mają być zamknięte czy nie, 
to dziś jeden z najbardziej dyskutowa-
nych problemów, kolejny rozdział dłu-
gich debat na temat śmieci. Zawsze jed-

nak – jaka by nie była decyzja 
zarządcy nieruchomości, kon-
kretnego osiedla - gdzieś tam 
pozostanie myśl, że wszystkim 
się przecież nie dogodzi.

 - Długo czekaliśmy na upo-
rządkowanie śmietników sto-
jących wzdłuż ulicy niedale-
ko naszego budynku. Brzyd-
ko to wyglądało. Cieszy, że 
wreszcie będzie jakiś porzą-
dek – mówi mieszkaniec bu-
dynku przy ulicy Obrońców 
Warszawy 9 w „Michałkowi-
cach”, w sąsiedztwie, którego 

niedawno zakończyła się budowa no-
wego stanowiska kontenerowego.

Trudno nie zgodzić się z opiniami, 
że śmietniki, na tle docieplonych bu-
dynków, wyremontowanych chodni-
ków czy uporządkowanych trawników, 
zadbanych klombów, skwerów, przy-
ciętych żywopłotów często – ale nie 
wszędzie – wyglądają okropnie. Rdze-
wiejące pojemniki, odrapane, popisa-
ne mury, śmieci wrzucone „byle jak”, 
„walające się” wokoło. Ogólny nieład 
często za naszą użytkowników przy-
czyną. Lecz...idą zmiany. rg

Dziś śmietniki szpecą,  
ale idą zmiany

Gdyby zapytać losowo mieszkańców o to, co najbardziej im się nie po-
doba w otoczeniu osiedla i z czym należałoby zrobić porządek w pierw-

szej kolejności, większość z nich bez wahania wskazałoby na śmietnik. 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa na przełomie ii i iii kwartału br., 
ruszyła z realizacją planu zagospodarowania osiedlowych stanowisk kon-
tenerowych.

Niedawno przeprowadzono remont dwóch stanowisk 
kontenerowych przy ulicy kruczkowskiego

każde stanowisko kontenerowe musi mieć 
odpowiednie wymiary – Hermana Wróbla

Jeden z tych mało estetycznych dziś śmietników 
– Niepodległości 64A
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Przed sezonem grzewczym...
To właśnie latem – nie na ostatni moment - administracje wszystkich osiedli, jak i dostawcy oraz wytwórcy 

energii cieplnej, dążą do zrealizowania ustalonych planów remontowo-konserwacyjnych sieci, instala-
cji centralnego ogrzewania pod kątem zbliżających się nieubłaganie chłodniejszych miesięcy. Także mieszkańcy 
ze swojej strony poczynili starania, informując o wymianie – we własnym zakresie – grzejników w mieszkaniach.

Grubo przed „puszczeniem” ciepła 
w mieszkaniach, administracje mia-
ły ułożone harmonogramy prac wraz 
z konkretnymi terminami, w których 
musiały się oczywiście zmieścić. Do-
konano więc dokładnych prze-
glądów instalacji c.o. oraz po-
mieszczeń, gdzie znajdują się 
węzły cieplne, zabezpiecza-
no je przed „niepożądanymi” 
odwiedzinami, stratami ciepła, 
porządkowano. 

Malowano – jeśli była taka 
potrzeba – elementy instala-
cji w rozdzielaczach i węzłach 
centralnego ogrzewania. Do-
konywano lub dokonuje się 
jeszcze konserwacji zawo-
rów, zasuw, filtrów w węzłach 
i rozdzielaczach c.o. Gdzienie-
gdzie uzupełnia się lub napra-
wia zawory termostatyczne, 
jak na przykład przy:

- Wyzwolenia 6,
- Stawowej 11, 11A,
- Przyjaźni 40,
a także odpowietrzniki auto-

matyczne grzejników w klat-
kach schodowych oraz po-
mieszczeniach gospodar-
czych budynków.

Gdzie indziej jeszcze wy-
mieniano nawet całe grzejni-
ki, jak na przykład w budyn-
kach przy:

- ZHP 3, 4, 5, 6,
- Niepodległości 22-24, 26-

28 (na parterach przy win-
dach),

- Przyjaźni 44-46.
W okresie od maja do sierp-

nia do osiedlowych admini-
stracji wpłynęło wiele zgło-
szeń o wymianie grzejników 
w mieszkaniach.

W wielu budynkach wymie-
niano zawory podpionowe np. przy:

- W. Wróblewskiego 51-53, 61-63,
- Niepodległości 57-59, 61-63,
- ZHP 1-6,
- karola Świerczewskiego 46-50,
- Jana Polaczka 4B.
Uszczelniano również zawory w roz-

dzielaczach centralnego ogrzewania 
m.in. przy:

- Władysława Reymonta 10-48,
- Marii Skłodowskiej-Curie 1-33, 

61-67, 87-89.
Z kolei w budynku przy Niepodle-

głości 58e wymieniono odcinek po-

ziomu do przyłącza kolektora, z kolei 
przy Alfonsa Zgrzebnioka 47 zmo-
dernizowano rozdzielacz centralnego 
ogrzewania. Wyprowadzenie rur spu-
stowych do kratek ściekowych wyko-
nano przy takich adresach jak: Spo-
kojna 1-3, kolejowa 4, 6, Tadeusza 
kościuszki 10, Brzozowa, Michałko-
wicka 19, 21.

Dołóżmy do tego wymianę okien 
w klatkach schodowych (zazwyczaj 
przy okazji dociepleń budynków) – np.:

- Grunwaldzka 5,
- Wojciecha korfantego 10, 15,

- Hermana Wróbla 2, 8
czy montaż tzw. luksferów, 

pustaków szklanych w bu-
dynkach położonych przy uli-
cach:

- Władysława Jagiełły 1C, 
11D, 31,

- karola Świerczewskie-
go 46, 48, 50,

- Hermana Wróbla 7, 8
oraz
wymianę drzwi lub drugich 

drzwi do budynków – Włady-
sława Jagiełły 2, 37, Grun-
waldzka 5.

Także Tauron Ciepło re-
alizował na terenie zasobów 
spółdzielczych swoje pra-
ce, między innymi przy wy-
mianie sieci ciepłowniczej do 
budynków przy ulicy Jana 
Stęślickiego 1-2, 3-6, Sza-
rych Szeregów 1-4 w osie-
dlu „Młodych” czy Walere-
go Wróblewskiego w osie-
dlu „Chemik”.

Niekiedy może dziwić, że 
opisując przygotowania do 
sezonu grzewczego wy-
mieniamy takie szczegóły. 
Te szczegóły właśnie mają 
ogromny wpływ na właści-
we działanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania pod-
czas trwającego kilka mie-
sięcy sezonu grzewcze-
go i wpływ na to, że z bu-
dynków ciepło nie ucieka. 
Zaznaczamy przy tym, że 
wszystkie wyżej wymienio-
ne roboty nie są jedynymi, 

jakie wykonano w ramach przygoto-
wania osiedli do sezonu grzewczego 
2014/2015.

Aktualnie obiekty Spółdzielni są już 
gotowe do rozpoczęcia sezonu grzew-
czego. Złady uzupełniono, a Tauron 
Ciepło poinformowano o gotowości 
SSM do podania ciepła.

rg-pes

Sprawdź,  
czy masz  

otwarty zawór
Lato dobiega końca. Za kilka, może za kilkanaście 

dni, rozpocznie się nowy sezon grzewczy. Przypomi-
namy przy tej okazji o sprawdzeniu, czy zawory termo-
statyczne na naszych grzejnikach są odkręcone na mak-
simum. Podczas przerwy w sezonie grzewczym wyko-
nywanych jest dziesiątki wszelkich prac konserwacyjno-
-remontowych sieci i instalacji centralnego ogrzewania. 
O konieczności ich przeprowadzenia zbędne jest pisa-
nie. Roboty te wymagają czasami spuszczenia czyn-
nika grzewczego, co w konsekwencji przy powtór-
nym napełnianiu może spowodować zakłócenia (np. 
zapowietrzenie instalacji) w dostawie ciepła. Otwarty 
na maksimum zawór znacząco eliminuje to zagrożenie. 
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Termin Budynek, adres

22. 09.
poniedziałek

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

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

23. 09.
wtorek

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

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

Marii Skłodowskiej-Curie 35-45

24. 09.
środa

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

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

25. 09.
 czwartek

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

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

Władysława Reymonta 14-24

26. 09.
piątek

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

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

27. 09.
sobota

Grunwaldzka 6a-c

6. 10. 
poniedziałek,

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

Władysława Jagiełły 7a-c,  
Powstańców 54a,  

komuny Paryskiej 1 m. 1-55 

7. 10.
wtorek

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

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

Termin Budynek, adres

8. 10.
środa

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

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

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

komuny Paryskiej 3 m.1-55

9. 10.
czwartek

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

Walerego Wróblewskiego 71,  
Wł. Jagiełły 3BCD, Powstańców 46a,  

komuny Paryskiej 3 m. 56-110

10. 10.
piątek

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

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

11. 10.
sobota

Stawowa 11-11a, Emilli Plater 21,  
Wł. Jagiełły 11d,  Wł.  Jagiełły 13a,  

komuny Paryskiej 6,13

17. 11.
poniedziałek

Franciszka Zubrzyckiego 1-3; Wojciecha 
korfantego 9a; Boh. Westerplatte 4;  

ZHP 11; Szarych Szeregów 1, 2; 
Ryszarda Gansińca 8, 9

18. 11.
wtorek

ZHP 1-2, 9, 10; Wojciecha korfantego 9b; 
Boh. Westerplatte 6, 8;  
Szarych Szeregów 3-4;  

Ryszarda Gansińca 10-11

19. 11.
środa

Wojciecha korfantego 1a-b, 9c;  
Boh. Westerplatte 10-12; ZHP 3-4, 7; 

Jana N. Stęślickiego 1-2;  
Spokojna 1, 3a-c

20. 11.
czwartek

Wojciecha korfantego 1c, 4a;  
Al. Młodych 3-4, 8-11; ZHP 5-6;  

Jana N. Stęślickiego 3-4;  
Michałkowicka 17-23

21. 11.
piątek

Wojciecha korfantego 2a, 4b; Al. 
Młodych 5-6, 12-13; Jana N. Stęślickiego 

5-6; Ryszarda Gansińca 2, 4

22. 11.
sobota

Wojciecha korfantego 2b-c;  
Al. Młodych 1-2, 7, 14-15;  

Ryszarda Gansińca 6-7

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JeDeN TeRMiN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JeDeN DODATkOWY.

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

 Biuro Rozliczeń eC
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Country jest, jeeest!
Wielu ludzi nadal wychodzi z założenia, że muzyka country to coś gor-

szego, mniej ambitnego, niż inne gatunki. Dla nich wizerunek co-
untrowca nierozerwalnie wiąże się z kowbojskim kapeluszem i butami 
z ostrogami. Nie tylko nie rozumieją, że jest zgoła inaczej, ale – co gorsza 
– nie chcą się o tym przekonać. Zaprzeczeniem ich wyobrażeń o stylu co-
untry jest Alicja Boncol. Od 20-tu lat swoim śpiewaniem udowadnia, że mu-
zyka ta nie tylko jest ponadczasowa, ale też potrafi dziurawić niebo.

- Rafał Grzywocz: to już blisko 10 lat, 
kiedy ostatni raZ bytkowska publicZność 
mogła usłysZeć alicję boncol na rynku 
bytkowskim. pamięta pani tamten występ?

- Alicja Boncol: Oczywiście, bo za-
raz po koncercie na moim osiedlu gna-
liśmy na następny najpierw do Northe-
im w Niemczech, a później do Miramas 
we Francji. Mało tego, przed koncertem 
w Niemczech musiałam odwiedzić mo-
ją super panią foniatrę Irenę Leśniew-
ską, gdyż padłam ofiarą zapalenia krta-
ni, a to jest największym przekleń-
stwem każdego artysty. Na szczęście 
Pani Irenka jest specjalistką od przy-
wracania głosu nawet na dzień przed 
występem. Tak było i w moim przypad-
ku – zostałam cudownie uzdrowiona!

- Z koncertami objechała pani polskę 
wZdłuż i wsZerZ, pół europy. nie skła-
mię jak powiem, że 6 wrZeśnia podcZas 
święta bytkowa wraca pani właściwie 
do domu. miesZka pani w osiedlu „che-
mik”. cZy sZykuje się coś specjalnego?

- Zawsze szykuję coś specjalnego! I tym 
razem zaskoczę moją miejscową publicz-
ność. Uchylę rąbka tajemnicy i szepnę, że 
wystąpi ze mną moja zdolna córcia Oliwia, 
która debiutowała na dużej scenie w Mrą-
gowie mając niespełna 15 lat! Ciekaw-
skich zapraszam na stronę youtube.pl, by 
odszukali nagranie „Lovesick blues”.

- country, country... mam niekiedy od-
cZucia, że w polsce, ale jakoby nie było...

- A jazz, reggae czy blues tak napraw-
dę istnieje…? Tylko ten, kto nie wyścibia 
nosa poza swoje drzwi może odnieść ta-
kie wrażenie. Tymczasem mój nowy gi-
tarzysta, który podjął współpracę z Ko-
alicją od końca zeszłego sezonu zdziwił 
się tego roku, mówiąc: Nie wiedziałem, 
że w Polsce jest tyle festiwali i pikników 
country! To mówi samo za siebie. 

- country to dZiś muZyka do wester-
nów, kowbojski kapelusZ i...

- Być może wielu ludziom rzeczywi-
ście muzyka country kojarzy się jedynie 
z kowbojami, wiochą, prerią i pojedyn-
kami w samo południe. A to wszystko 
przez faktycznie emitowaną dużą ilość 
westernów w naszej polskiej telewizji za 
komuny, gdzie tło muzyczne do filmów 
tworzyły utwory wykonywane przez Dol-
ly Parton, Willie Nelsona czy Kenny Ro-

gersa i przez nich czas dla niektórych 
odbiorców muzyki niekoniecznie coun-
try stanął w miejscu… Ale nic bardziej 
mylnego! Ta muzyka idzie z postępem, 
co więcej, zawiera w sobie głębsze tre-
ści. Ktoś kiedyś powiedział, że w więk-
szości gatunków muzycznych dąży się 
do oderwania od rzeczywistości, coun-
try zaś do niej powraca. Każe ci przysta-
nąć nad tekstami, przemyśleć co umy-
ka, co jeszcze przed tobą, co zepsu-
łeś, straciłeś, co jeszcze można napra-
wić. Pozwala na zastanowienie się nad 
sensem życia. Motywy te nie przejawia-
ją się jedynie w balladach. Pojawiają się 
one i w dynamicznych kawałkach. Poza 
tym country wymaga od muzyków wy-
bitnej precyzji i specyficznej techniki gry! 
Tu nie ma miejsca na oszukaństwo np. 
na przesterowanej gitarze, jak w rocku, 
tu trzeba zagrać dobrze każdy dźwięk, 
a i zabrzmieć czysto i mocno z woka-
lami harmonicznymi w refrenach. Mo-
gę śmiało powiedzieć, że muzyka coun-
try jest dla każdego, a na imprezy przy-
chodzą zarówno młodzi jak i starsi. Tu 
nie ma agresji, jest czysta rozrywka. Co-
untry, wbrew temu, co się o tej muzyce 
mówi, potrafi też wzruszać i poruszać.

- skupmy się teraZ stricte na twórcZo-
ści. ballada cZy coś mocniejsZego?

- Wiadomo, że lud lubi się bawić, więc 
nie chcę go wprowadzać w zbytnią me-
lancholię, bo temu sprzyjają raczej dłu-
gie, jesienne wieczory, niekoniecznie let-
nie krótkie noce. Zatem na nasz godzin-
ny repertuar przypada góra jedna lub 
dwie ballady, a poza nimi dajemy czadu.

- muZyka to Zawód cZy pasja?
- Traktuję to jako pasję, poza pracą za-

wodową niezwiązaną z muzyką. Trze-
ba coś robić poza 8-godzinnym sie-
dzeniem za biurkiem, by nie narzekać 
na nadmiar normalności, bo w przeciw-
nym razie człowiek gorzknieje, czuje 
się niespełniony i głupoty mu do głowy 
przychodzą. Kieruję się m.in. powiedze-
niem: „Myśleć ze sceptycyzmem i dzia-
łać z optymizmem”! Chcę ludziom da-
wać radość, a przy okazji sama czer-
pać z tego wielką przyjemność. Wielu 
ludzi mówiło mi: Ala, ty się tylko marnu-
jesz w tym gatunku, idź w rock lub pop! 
Będziesz sławna, a i więcej kasy z tego 

będzie. A ja wychodzę z założenia, że 
kto mniej posiada niż pożąda, powinien 
wiedzieć, że posiada więcej, niż jest te-
go wart. I niech póki co tak zostanie, tym 
bardziej, że tak wiernych Fanów Country 
jeżdżących za nami na koncerty po całej 
Polsce nie ma na całym świecie.

- mało komu prZysZłoby do głowy, że 
można normalnie pracować a równocZe-
śnie Zdobywać tytuły najlepsZej woka-
listki country w polsce, prZyZnawane 
prZeZ uZnane pisma branżowe...

- A jednak! Poza tym cóż w tym dziw-
nego? Jeśli były prezydent USA - Bill 
Clinton mógł śpiewać w chórze i namięt-
nie grać na saksofonie, to dlaczego ja 
nie mogę śpiewać i przy okazji zgarniać 
laurów? Cieszy bardzo, gdy mój śpiew 
trafia do ludzi, a to trafienie nie boli. 
Zresztą najważniejsza jest publiczność, 
bo gdyby nie było jej, nie byłoby i mnie!

- Zanim prZysZły pierwsZe wyróżnie-
nia... no właśnie, tego nam pani jesZcZe 
nie powiedZiała. skąd w ogóle muZyka 
i country w pani życiu?

- Bakcyla muzyki country zaszczepiła 
we mnie, kiedy byłam małą dziewczynką, 
moja kochana Mamusia, która w sobot-
nie popołudnia rozwiązywała krzyżówki 
w jednym z dzienników, sącząc gorzką 
kawę zabielaną skondensowanym mle-
kiem przy dźwiękach audycji Korneliu-
sza Pacudy „Wszystkie drogi prowadzą 
do Nashville”. Upłynęło jednak parę lat, 
zanim się we mnie ów bakcyl uaktywnił 
i zdecydowałam się uczestniczyć w - jak 
to się dziś nazywa - castingu do progra-
mu rozrywkowego Radia Katowice. Tam 
wyłowił mnie pewien gitarzysta szukają-
cy wokalistki do zespołu countrowego, bo 
poprzednia czmychnęła i założyła swo-
ją kapelę. I pomyśleć, że podgrywający 
mi wówczas band nazywał się „DEY SE 
SPOKÓJ”. Ze śpiewaniem nie dałam so-
bie i zespołowi spokoju i tak flirt z country 
trwa od 20 lat z super muzykami i kum-
plami pod nazwą „Koalicja”.

- wrócę do „chemika”. jak się pani tu miesZ-
ka? słysZy pani od cZasu do cZasu: „to jest ta 
piosenkarka”, „pani alu, pani tutaj?!”?

- Dawno temu francuski pieśniarz Mau-
rice Chevalier powiedział: „Dawniej trze-
ba było być sławnym, by móc sobie po-
zwolić na skandal. Dziś trzeba skanda-
lu by zyskać sławę”. A ja nie jestem ani 
sławna ani skandalistka. A swoje miasto 
oraz piękne, zielone i spokojne osiedle 
„Chemik” po prostu ubóstwiam!

- dZiękuję Za roZmowę. i prosZę po-
rwać w sobotę bytkowską publicZność 
tam, hen wysoko! 

- Postaram się poderwać ich za życia 
na chwilę do nieba.
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Ktoś złapał żabę, kto inny po raz 
pierwszy był w Krakowie a jeszcze in-
ny wygrał półkolonijny „Mam Talent” – 
w ogóle cokolwiek pierwszy raz w ży-
ciu. Ktoś poznał, co to jest „dywan”, 
kto inny gdzie leży Brenna, jeszcze in-
ny zobaczył „Króla Lwa” w kinie i się 
wzruszył. Można by wymieniać i wy-

mieniać. Jest coś jednak w tych pół-
koloniach organizowanych przez Dom 
Kultury „Chemik”, co powoduje, że 
dzieci – kiedy by ich nie zapytać – za-
wsze bardzo wiele mają do powiedze-
nia. I zawsze dużo dobrego. Nawet jak 
próbuje się je trochę nawet podpuścić, 
to „skarżą się” niekiedy jedynie na dłu-
gie chodzenie i ból nóg. 

Kolejne letnie półkolonie dobiegły 
końca. Przewinęło się przez nie w su-
mie około 140 dzieci. Chyba dużo. 
A co ciekawe, wcale nie były to 
wyłącznie dzieciaki mieszkają-
ce w zasobach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Stary Bańgów, Przełajka, cen-
trum miasta a nawet „rodzyn-
ki” z miast ościennych... Kolej-
ny raz nastąpiła wymiana poko-
lenia. Są bywalcy półkolonii, ale 
wielu z uczestników było po raz 
pierwszy. Najwięcej półkoloni-
stów mieściło się w przedziale 
wiekowym 7-10 lat. Nawet nie 
było specjalnie niskiej frekwen-
cji, jeśli chodzi o przełom lipca 
i sierpnia, jak bywało to w ubiegłych la-
tach. Sporo siemianowiczan po prostu 
zostało na miejscu, w domu.

Zbigniew krupski – kierownik Do-
mu Kultury „Chemik” podkreśla, że by-
ła to, mimo wakacyjnych przetasowań, 

zgrana, bardzo poukładana grupa, któ-
rą za zachowanie chwalili organiza-
torzy różnych wydarzeń kulturalnych, 
w jakich brała udział na przestrze-
ni tych dwóch miesięcy. Na „pomoc-
ną dłoń” zawsze mogli liczyć ze stro-
ny opiekunów grupy. W sierpniu za-
bawę organizowali i nakręcali: Jacek 

Wolnarek, Martyna Agacińska i Bar-
tosz Zdechlikiewicz. Dzieci szybko 
się do nich przekonały i im zaufały. – 
Tegoroczni półkoloniści błyskawicznie 
znaleźli z sobą wspólny język. Nie ba-
ły się porozumiewać i co ważne, kie-
dy wychodziliśmy na zewnątrz potra-
fiły się dobrze zachować. Najmłodsi 
oczywiście potrzebowali trochę wię-

cej czasu na aklimatyzację, ale ci star-
si byli dla nich jakby mentorami i da-
wali wskazówki, jak należy się właści-

wie zachowywać. Z roku na rok są co-
raz bardziej samodzielne. Nie boją się 
siebie, nowych osób. Powiedziałbym 
nawet, że była między nimi nawet ta-
ka „wojenka”, pojedynek o to, kto le-
piej sobie poradzi na półkoloniach. Na 

półkoloniach nie widzieliśmy nastawie-
nia na „nie” – chętnie uczestniczono 
we wszystkim, co im zaproponowano 
– charakteryzuje tegorocznych półko-
lonistów Jacek Wolnarek, opiekun – 
wychowawca z najdłuższym stażem 
w „Chemiku”.

- Zawsze układamy ramowy program 
półkolonii, nie jest on jednak sztyw-
ny. Wszystko zależy od pogody, co 
niekiedy wychodzi „w praniu”. Stara-
liśmy się, aby dzieci czuły się tu jak 
najlepiej. Aby wyniosły coś z półkolo-
nii. To była często rozrywka połączona 
z edukacją. Temu służą właśnie wy-
cieczki autokarowe. W Krakowie przy-
kładowo, byliśmy w tym roku dwa ra-
zy. Pech chciał, że tym drugim razem 
padał deszcz, ale zaliczyliśmy między 
innymi Collegium Maius. Co nas sa-
tysfakcjonuje to fakt, że nie mieliśmy 
na tegorocznych półkoloniach żadnych 
niebezpiecznych zdarzeń. A o jakichś 
ewentualnych uwagach dotyczących 

dzieci, ich zachowań, informowaliśmy 
bezpośrednio opiekunów – relacjonu-
je Zbigniew krupski.

O ile w lipcu pogoda roz-
pieściła półkolonistów, o ty-
le w sierpniu było z tym już 
różnie. Kilkakrotnie, w po-
śpiechu, trzeba było ucie-
kać przed deszczem. Przez 
to też wypadały niekiedy 
z programu tak bardzo lu-
biane wyjścia na basen 
w Pszczelniku czy zabawy 
na placu zabaw, siłowni.

Niemniej w tym roku uda-
ło się najmłodszym zoba-
czyć bardzo wiele. Poza 
Krakowem, także Pszczy-

nę, Brenną, Wisłę, Pławniowice – co 
ładniejsze zakątki naszego wojewódz-
twa. Wielką frajdą były wyjazdy nad 
zalew w Siamoszycach. Na nogach 
spacerowano między innymi po Par-

Zatęsknią
Ale te wakacje szybko zleciały. Powinno być 10 miesięcy przerwy 

i dwa nauki – pomyślał pewnie niejeden dzieciak. Niestety, pół-
kolonie w „Chemiku” skończyły się i trzeba wracać do szkolnych obowiąz-
ków. Ale za to, z jakim wielkim bagażem wspomnień, wrażeń...

Ta koza da się pogłaskać?

który Janowicz, która Radwańska?

kraków – zaskakuje

ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
ku Śląskim – odwiedzano Ogród Zoo-
logiczny czy tereny rekreacyjne wo-
kół Stadionu Śląskiego. Albo po Sie-
mianowicach Śląskich – Park Tradycji, 
Pszczelnik, Rynek Miejski. Konkursów, 
turniejów, zabaw zliczyć nie sposób. 
Było muzycznie, tanecznie, śpiewają-
co. Było zabawnie, ale i... pouczająco.

Pod koniec półkolonii dzieci chętnie 
dzieliły się swoimi emocjami, wspo-
mnieniami. Kraków szczególnie zapadł 
w pamięć:

- Pierwszy raz byłam na półkoloniach 
w „Chemiku”, ale wcale się nie nudzi-
łam. Moja koleżanka chodzi tu już 4 la-
ta i mnie zachęciła to jestem. Najbar-
dziej podobało mi się i co zapamiętam 
to to, jak jechaliśmy na Tydzień Kultu-

ry Beskidzkiej. Chodziliśmy dużo mię-
dzy takimi straganami, gdzie było peł-
no różnych pamiątek. Dobrze te pół-
kolonie zapamiętam. Jak będę miała 
czas to przyjdę tu we ferie. Zobaczy-
my – mówi 12-letnia Weronika Szper-
lich z Przełajki.

- Było fajnie, dużo ciekawych za-
jęć. Najlepsze były wycieczki autoka-
rowe i piesze. Po Siemianowicach to 
całkiem chodziliśmy na nogach. Du-
żo też robiliśmy w „Chemiku”. W hula 
hop zdobyłam nawet dyplom – chwa-
li się 10-letnia Jagoda Dziwisz z osie-
dla „Młodych”.

- Na półkoloniach spędziłem chyba 
z trzy tygodnie. Mama jakoś przypad-
kowo się gdzieś dowiedziała o nich. 
No i dobrze, bo pewnie bym siedział 
w domu i nic nie robił a tak, co chwi-
lę coś się dzieje. Byliśmy w Krakowie, 
w górach, na basenie, byliśmy wszę-
dzie! W Krakowie było najlepiej. Oglą-
daliśmy Wawel, potem zwiedziliśmy 
centrum, a potem poszliśmy przeką-
sić coś do McDonalds’a. Ciekawie by-
ło w tym zamku. Było dużo starych rze-
czy i złoto – szkoda, że przez szybę. 
Byliśmy też jeszcze na uniwersytecie. 

Tam był za to złoty globus, książki – 
opowiada 8-letni Denis Poltier z „Mi-
chałkowic”.

- Mi też ten wyjazd do Krakowa się 
podobał. Widzieliśmy dużego Smoka 

Wawelskiego. Wszędzie chodziliśmy 
na piechotę. W kościele mogliśmy ku-
pić świecę za 2 złote. Też podobało mi 
się jak byliśmy nad morzem w Pław-
niowicach. Była woda i łódki. No oczy-
wiście, że pływałam na łódce... Mogli-
śmy nurkować tylko jak był ratownik 
blisko. Mama mi nie spakowała oku-
larów, ale koleżanka mi pożyczyła to 
się zanurzyłam. Często chodziliśmy na 
baseny. Chodziliśmy też do Tesco, ale 

ja w Tesco nie kupuje. Wygrałam też 
„Mam Talent”. Śpiewałam piosenkę In-
dili – „Derniere Danse” po francusku 
– wylicza półkolonijne atrakcje 9-let-
nia Daria Szloser z osiedla „Chemik”.

- W tym Krakowie cały czas padało. 
Ale i tak dużo zobaczyliśmy. Podoba-
ło mi się, kiedy byliśmy nad jeziorem. 
Pływałam, bo lubię. Jak nie jeździli-
śmy to graliśmy w różne gry i zabawy. 
Chętnie w nich uczestniczyłam. Zdo-
byłam dyplom w „dywanie” za dobry 
czas. Chodziliśmy też na siłownię. Ja 
ćwiczyłam na takich kółkach i na bież-
ni. Bardzo mi się w ogóle tu podobało. 
Nie żałuję. W domu się człowiek tylko 
nudzi. I dobrze, że tu nie było kompu-
terów, bo po co? – mówi 9-letnia emi-
lia Cyganek z osiedla „Chemik”.

- Bardzo fajne te półkolonie. Piłka-
rzyki, „Mam Talent”... W tym „Mam Ta-
lent” to dobrze z kolegami wypadliśmy 
– ja i jeszcze Bartek Szafrański, Ma-
teusz Madej, Mateusz Wasiak. Kole-
dzy wiem, że tam na skype śpiewali 
wcześniej. Podczas naszego występu 
rzucaliśmy w górę takimi papierowymi 
pieniążkami – fajne to było. Ale i tak 
ze wszystkiego podobały mi się naj-

bardziej bitwy z dziewczynami – wspo-
mina 10-letni Bartek Skorupa z osie-
dla „Centrum”.

- Chodziliśmy na fajne filmy. „Merida 
Waleczna”, „Król Lew”, „Byli sobie wy-
nalazcy” – wszystkie fajne. Na półko-
loniach chodziliśmy na baseny, plażo-
waliśmy. Ogólnie było super – podsu-
mowuje 8-letni Mateusz Madej z osie-
dla „Chemik”.

Miesiąc, dwa i powoli, powoli trzeba 
będzie zastanawiać się nad tym, co ro-
bić w ferie zimowe. Odpowiedź może 
być prostsza niż się zdaje...

A w „RENOMIE”...

Przez całe wakacje Strefa Roz-
rywki „ReNOMA” kusiła dzie-

ci i młodzież zniżką 20% za godzi-
nę gry.

Kto skorzystał, na pewno nie żało-
wał wyboru. To ciekawe urozmaicenie 
czasu wolnego. Kręgle potrafią wcią-
gnąć na długie godziny. Bowling jako 
gra komputerowa absolutnie nie zastą-
pi tej przyjemności „na żywo”, z czym 
zgadzali się w całkowicie pytani przez 
nas grający.

W sierpniu frekwencja w „RENOMIE” 
była umiarkowana. – Ludzie w sło-
neczne, ciepłe dni wolą jechać nad 
wodę, nie ciągnie ich tak do zamknię-
tych pomieszczeń. Co innego gdy po-
goda jest deszczowa, a na dworze 
chłodno – powiedziano nam w obsłu-
dze lokalu.

W „Renomie” grano nie tylko w krę-
gle. Wzięcie wśród młodzieży miał 
szczególnie billard, rzadziej piłkarzyki, 
lotki i cymbergaj. 

Działalność „Renomy” nie skupia się 
jednak tylko na wakacjach. We wrze-
śniu i później także można zajrzeć. Lo-
kal czynny jest od niedzieli do czwart-
ku w godzinach od 11.00 do 23.00 
oraz w piątek i sobotę od 11.00 do 
1.00. Mieści się w osiedlu „Chemik”, 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego.

rg

Zatęsknią

W ogrodzie zoologicznym na dinozaurach Lato bez lodów? Chyba niemożliwe...
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Mamy nowe możliwości odbioru TV.

Dzięki współpracy z UPC, dostawcą telewizji na nasze osiedla, oraz producentem dekodera 
kablowego HD430, firmą Elcad Technology, znacznie rozszerzył się dostęp do kanałów 
niekodowanych.  Pakiet tych kanałów, oferowanych odbiorcą wynosi obecnie 35 programów, 
w tym wiele w jakości HD. 
WWynegocjowaliśmy specjalną cenę na dekoder kablowy HD430, przygotowany dla odbioru 
telewizji od UPC. Producent, polska firma Elcad Technology, obniżyło cenę dla naszych 
mieszkańców.  Mówi prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zbigniew Lekston. Cena 
dekodera to 169 zł. Dostępny jest w punkcie sprzedaży – IP MEDIA, Wróblewskiego 67, 41-106 
Siemianowice Śl. /Rynek Bytkowski/ w cenie promocyjnej, lub w sklepie internetowym 
producenta – www.sklep.elcad.eu. W sklepie internetowym cena 169 zł na hasło „Siemianowice”. 
DeDekoder HD430 jest nowoczesnym, dedykowanym specjalnie pod sieci kablowe UPC 
odbiornikiem. Producent, Polska firma Elcad Technology specjalizująca się w produkcji dekoderów, 
gwarantuje pełne wsparcie i serwis.
RRekomendujemy ten sprzęt, ponieważ gwarantuje dobrą współpracę z sygnałem UPC, i jest 
sprawdzony w wielu innych spółdzielniach. UPC i władze spółdzielni zainteresowane są sprawnym 
przejściem z telewizji analogowej / 8 kanałów / na cyfrową / 35 niekodowanych kanałów /mówi 
Prezes Lekston. Aby uniknąć problemów, wystarczy zaopatrzyć się w dekoder HD430 i cieszyć 
dostępem do nowych telewizji.

POLSKI 

PRODUKT

s-425/9-14
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OGŁOSZENIE
VECTRA S.A. TO OGÓLNOPOLSKA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA, KTÓRA SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMUJE 

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

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

Zamów wizytę przedstawiciela handlowego.

VECTRA – DAJEMY WIĘCEJ ZA MNIEJ!

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

• szerokopasmowy Internet stacjonarny  
i mobilny

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

i filmów

Do Państwa dyspozycji udostępnione zostały:

UWAGA - SPECJALNIE TYLKO DLA LOKATORÓW SSM 
NOWY OPERATOR PRZYGOTOWAŁ DODATKOWE 

ATRAKCYJNE RABATY.

POKAŻ PRACOWNIKOWI 
VECTRY PONIŻSZY KUPON 
I ZAPYTAJ O OFERTĘ 
SPECJALNĄ!

OFERTA
SPECJALNA

s-422/8-14

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.  Wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa 

obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, prawo-
rządności, sprawiedliwości

2.  Wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu i turystyki.
3.  Działanie charytatywne.
4.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu-
rowej.

5.  Działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka re-
gionalnego;

6.  Ochrona i promocja zdrowia.
7.  Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;.
8.  Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym
9.  Działanie wspomagające  rozwój  techniki, wynalazczości  i  innowacyj-

ności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicz-
nych w praktyce gospodarcze.

10.  Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11.  Działania wspomagające organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
12.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
13.  Działania  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upo-

wszechnianie i ochrona praw dziecka.
Zapraszam do współpracy - tel. 602 394 528

Niniejszym pragnę państwa poinformować o powstaniu 
Stowarzyszenia pod nazwą  

Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „NASZ GŁOS”

Prezes Zarządu Jerzy Kurzawa

s-K
urz/9-14
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Otwarcie  
jak uczta

Odetchnęli...
- Oczekuję, że teraz wreszcie to osie-

dle odżyje. W ciągu ostatnich miesięcy 
zrobiono wiele dobrego, a wiem też, 
że być może na tym się jeszcze nie 
skończy. Dopinguję w tym władze mia-
sta i Spółdzielni. Czekamy... – komen-
towała „na gorąco” podczas otwarcia 
Natalia Oleńczyk, mieszkanka osiedla 
„Chemik”. Z kolei pani Anna z osiedla 
„Młodych” zdradziła, że miała swego 
czasu pewne obawy, co do zagospo-
darowania tego terenu. Martwiła się, że 

zamiast boiska albo terenu gdzie bę-
dzie można odpocząć na świeżym po-
wietrzu, powstanie kolejny, „enty” su-
permarket w mieście. Gdyby Spółdziel-
nia i Urząd Miasta nie doszły do poro-
zumienia, pewnie niedługo pojawiłby 
się inwestor z „grubą kasą” i załatwiłby 
raz, dwa sprawę – kontynuowała z lek-
kim niesmakiem. Kiedy jednak w ze-
szłym roku przeczytała w gazecie spół-
dzielczej, iż zaplanowano ostatecznie 
skwer wypoczynkowy, a później i bo-
isko – odetchnęła z ulgą.

Ciach! ciach! – i otwarte
Długo trzeba było czekać, by w osie-

dlu „Młodych”, w jednym miejscu, zgro-
madzić tylu mieszkańców, gości. Zain-
teresowanie otwarciem boiska i skwe-
ru wypoczynkowego było znaczące. 
Oprócz przedstawicieli władz miasta, 
na czele z Jackiem Guzym – prezy-
dentemi i jego zastępcami, Adamem 
Cebulą – przewodniczącym Rady Mia-
sta, radnymi, jak również Spółdzielni 
– obecny był cały Zarząd, na zapro-
szenie odpowiedzieli też między inny-
mi: Andrzej Gościniak – przewodni-

czący Sejmiku Województwa Śląskie-
go, Rudolf Bugdoł – prezes Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej czy Zbigniew 
Durczok – przewodniczący Regional-
nego Związku Rewizyjnego Spółdziel-

czości Mieszkaniowej w Katowicach. 
Licznie stawili się również członkowie 
Rady Nadzorczej SSM, Rad Osiedli, 

przedstawiciele służb mundurowych, 
instytucji miejskich, spółdzielni z miast 
ościennych. Najliczniej – nie dziwota 
– jednak przyszli użytkownicy czyli... 
„zwykli” mieszkańcy Bytkowa, bacz-
nie przyglądający się przez ostatnich 
kilka miesięcy postępującym pracom 
na niedawnym asfaltowym pustkowiu 
potocznie nazywanym placem pomni-
kowym.

Super niespodzianką szczególnie 
dla młodych piłkarzy, było nieoczeki-
wane pojawienie się na tym wydarze-
niu Jerzego Dudka. Zaskoczenie by-
ło nie lada. Autografy, zdjęcia, zdjęcia, 
autografy. Ale po kolei...

Uroczystym przecięciem wstę-
gi w barwach Siemianowic Śląskich, 
(patrz foto 1 - powyżej): Jacek Gu-
zy – prezydent miasta, Zbigniew Lek-
ston – prezes Zarządu SSM oraz Ru-
dolf Bugdoł – prezes ŚZPN najpierw 
oddali do użytku długo oczekiwane bo-
isko wielofunkcyjne. Parę minut póź-
niej, Prezydent Miasta, Prezes Zarządu 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, a także (patrz foto 2): Andrzej 

Gościniak – przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Śląskiego i Jerzy ku-
rzawa – przewodniczący Rady Osiedla 
„Młodych” otworzyli sąsiadujący z bo-
iskiem skwer wypoczynkowy. Dokonu-
jący otwarcia na pamiątkę wydarzenia 
odcięli sobie po kawałku wstęgi.

W krótkich swoich mowach Jacek 
Guzy i Zbigniew Lekston z dumą pod-
kreślali znaczenie tych inwestycji dla 
Bytkowa i całego miasta. Zwracali też 
uwagę, że zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej osiedla „Młodych” to 
efekt owocnej współpracy Urzędu Mia-
sta i Spółdzielni. To także przykład, 
że razem można zdziałać więcej. An-
drzej Gościniak zasygnalizował mię-
dzy innymi, że zagospodarowanie te-
go terenu jest niejako naturalną kon-
tynuacją koncepcji rozwoju przestrzeni 

publicznej Bytkowa, przyjaznej miesz-
kańcom, zapoczątkowaną „wybudo-
waniem” Rynku Bytkowskiego. Jerzy 
Kurzawa zaś mówił o tym, jak wie-
le wysiłku włożono, również członków 
Rady Osiedla i administracji, aby za-
gospodarować dawny plac pomnikowy 
i obszar wokoło. Dodał, iż ma nadzieję, 
że uda się zrealizować jeszcze pomysł 
siłowni na wolnym powietrzu.

Lepsza „Reszta Świata”
Na inaugurację boiska wielofunkcyjne-

go zagrały dzieci uczestniczące w zain-
augurowanych w ubiegłym roku przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową bezpłatnych treningach piłkar-
skich na czterech innych boiskach spół-
dzielczych. Nie kto inny, jak właśnie 
gość specjalny imprezy – Jerzy Dudek 
zagwizdał po raz pierwszy w meczu Byt-
ków – „Reszta Świata”, tj. między innymi 
piłkarscy adepci z Michałkowic” i „Bań-
gowa”. Młodzi piłkarze niesieni własną 
ambicją, chęcią pokazania się przed 
„prawdziwym piłkarzem”, liczną, dopin-
gującą ich publicznością (półkoloniści 

To była prawdziwa gratka dla mieszkańców osiedla „Młodych”, Byt-
kowa. 5 sierpnia br., praktycznie jednocześnie oddano do użyt-

ku nowe boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy. Nowe inwestycje 
– nowy rozdział w historii tej części miasta i ogromne wydarzenie w Spół-
dzielni, a szczególnie osiedla „Młodych”. Wielką niespodzianką było przy-
bycie na to wydarzenie Jerzego Dudka – naszego znakomitego bramkarza, 
byłego reprezentanta Polski!

Oficjalna inauguracja skweru - foto2Otwarcie boiska - foto1

ciąg dalszy na str. 16
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ciąg dalszy ze str. 15
z „Chemika” robili to najlepiej), zafun-
dowali zebranym całkiem fajne widowi-
sko. Liczne akcje, sytuacje podbramko-
we, wreszcie bramki. Ostatecznie wynik 
4-4 i karne, które lepiej wykonywali fut-
boliści „Reszty Świata”. Pechowca, który 
nie trafił decydującego karnego przytulił 
i podbudowywał osobiście Jerzy Dudek. 
– Wspierajcie go a nie wyśmiewajcie. 
On wam strzeli jeszcze niejedną ważną 
bramkę a wtedy będziecie go na rękach 
nosili – tak były bramkarz reprezentacji 
Polski zwracał się do pomstujących ko-
legów, dając im lekcję konieczności tole-
rancji i wzajemnego wspierania się, gdy 
gra się w jednej drużynie.

Zwycięska drużyna otrzymała „Pu-
char Prezydenta Miasta i Prezesa 

SSM”. Wyróżnienie w imieniu wszyst-
kich kolegów odbierał Patryk Gajos – 
kapitan drużyny „Reszty Świata”. Póź-
niej był czas i na inne przyjemności. 
Grupowe zdjęcie z Jerzym Dudkiem, 
autografy na wszystkim, co wpa-
dło do głowy a było pod ręką 
– piłkach, rękawicach, koszul-
kach, czapkach, „świstkach”...

Jerzy Dudek zapytany, co są-
dzi o całej inicjatywie i co chciał-
by przekazać młodym piłkarzom 
stwierdził, że to bardzo fajny po-
mysł. Dobry przykład tego, jak 
zrobić coś z niczego. Dziecia-
ki potrzebują przestrzeni, by się 
wyszaleć, „wyżyć”. Inicjatywa godna 
naśladowania również w innych mia-
stach. Tu się udało, dlaczego miałoby 
się nie udać gdzie indziej? Jak dzie-
ciom stworzy się odpowiednie warun-
ki, a takie mają tutaj, nikogo nie trze-
ba będzie motywować do gry. Później 
będzie już problem, kiedy wybudować 
kolejne boisko – mówił były bramkarz. 
– Jeśli chcecie grać, jak Lewandowski, 
Błaszczykowski, Dudek, po prostu tre-
nujcie regularnie, grajcie – motywował 
najmłodszych.

Zabawa dla najmłodszych,
boisko i oblegane ławki 

Po części oficjalnej, meczu inaugu-
racyjnym, na skwerze wypoczynko-
wym odbyła się zabawa z oprawą mu-
zyczną przygotowaną przez Tadeusza 
Zdechlikiewicza. Mieszkańcy oblegali 

ławki, murki wokół klombów, a dzieci – 
jak to dzieci – tańczyły, goniły się, ba-
wiły wyśmienicie.

- Bardzo mi się tu teraz podoba. 
Szczególnie cieszę się z boiska, bo in-
ne osiedla już miały a myśmy grali na 
trawie albo na małym, ciasnym boisku. 
Teraz chyba ciężko będzie się przez 

najbliższe tygodnie dorwać do nie-
go, bo się wszyscy rzucą – powiedział 
12-letni Patryk kalinowski.

- Ale ten skwer jest przyjemny. 
Wszystko tu jest ładnie skomponowa-

ne, dużo zieleni, rozmaitości. Przyjem-
nie będzie przyjść nawet wieczorem 
– skomentowała otwarcie pani Alicja 
z ulicy Szarych Szeregów.

- Ten skwerek nawet bardziej mi się 
podoba niż Rynek Bytkowski a tym bar-
dziej Miejski, bo taki przytulny, niewiel-
ki – oceniała pani Małgosia Drynda.

Z nowego boiska wielofunkcyjnego 
tego dnia każdy chciał skorzystać, wy-
próbować jak się gra – pełno było do 
samego wieczora. – Najbardziej cie-
kawi mnie jak będzie wyglądał tu te-

nis. Nie będziemy musieli za nic pła-
cić, blisko domu babci, no super – mó-
wił 14-letni Mateusz Spyra z Kato-
wic, który palił się do gry już od same-
go rana.

Taki ten skwer
Skwer wypoczynkowy usytuowany 

jest na miejscu dawnego placu pomni-
kowego. Jego nawierzchnię wyłożono 
kostką brukową o wzorze wachlarzo-
wym i kolistym w kolorze szarym i gra-
fitowym. Wykonano cztery podniesio-
ne rabaty, otoczone ozdobnymi murka-
mi, w tym główną – centralną, na któ-
rej umieszczono niewielką fontannę. 
W rabatach posadzono wiele różnorod-
nych roślin ozdobnych – są begonie, 
aksamitki, wełnianki, hortensje, żuraw-
ki, hosty, lawenda, wrzośce i inne. Ro-

śnie trawa ozdobna, są ładne kamie-
nie, żwirki. Zamontowano oświetlenie, 
są ławki wokoło. Wykonano też dojścia 
do niego – takie nitki z kostki brukowej.

Piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka, tenis ziemny

Boisko wielofunkcyjne, wzo-
rem innych podobnych obiektów 
sportowych w zasobach spół-
dzielczych, ma swój regulamin 
korzystania. Chyba nikomu spe-
cjalnie nie trzeba tłumaczyć, że 
boisko to nie miejsce do picia al-
koholu, palenia papierosów, wy-
prowadzania psów, ani korzysta-
nia z niego w godzinach nocnych 

– zamykane jest bowiem na noc.
Regulamin ustala też godziny otwar-

cia i precyzuje, w jakie dyscypliny 
sportowe zagramy w poszczególne dni 
tygodnia.

Co ważne, zarówno skwer wypo-
czynkowy, jak i boisko wielofunkcyj-
ne objęte zostały monitoringiem. Oby 
opierając się zakusom wandali służyły 
mieszkańcom jak najdłużej...

Z kronikarskiego obowiązku dodaj-
my, że całość prowadził Zbigniew 
krupski. Rafał Grzywocz, pes

Otwarcie  
jak uczta

Boisko na os. „Młodych” czynne jest:
od 1. września do 31. października

i od 15. kwietnia do 9. maja
w godzinach 9.00 – 19.00.

- od 10. maja do 31. sierpnia
w godzinach 9.00 – 20.00

Co, kiedy?
Poniedziałek, środa – koszykówka + siatkówka

Wtorek, piątek – tenis ziemny
Czwartek, sobota, niedziela – piłka nożna
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inauguracyjny mecz rozegrali:
od lewej stoją: Dariusz Rzeźniczek – trener, Maciej Szukała, Paweł kańdzia, Adrian Latko, kamil Mazur, Dawid Sajur, 
Daniel Pielacki, Dawid Morawski, Mateusz Odyga, kordian Drobik, Michał Plebańczyk, Jakub Wysocki, Jakub Grzyb 

i... Jerzy Dudek, od lewej klęczą: igor Jeziorski, Antek Małecki, kinga Bieszczad, Patryk Gajos, kuba Czajęcki, 
Maciej Śledź, Mateusz Jochemczyk, Bartek Dżyzga, kacper Przełożny, Marcin Sikora, kamil Glosek.
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Otwarcie jak uczta
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Otwarcie jak uczta
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Bawiono się wyśmienicie
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Panie wystąpiły w konkursie zorga-
nizowanym w przerwie jednego z wy-
stępów. Ich zadaniem było zatańcze-
nie do taktów piosenki „My Słowianie” 
– Donatan-Cleo, co zrobiły z ogromną 
werwą i niemniejszym wdziękiem zaś 
swym estradowym ruchem 
podbiły serca publiczności 
i zebrały zasłużone oklaski. 
Jeszcze raz BRAWO

Tuż po nich w konkursowe 
szranki stanęło czterech Pa-
nów. każdy z nich miał przed-
stawić po kilka taktów, wraz 
ze słowami, do trzech piose-
nek. Motywem przewodnim 
dla każdego było jedno sło-
wo np. imiona, wojsko. Do 
tych wyrazów należało tema-
tycznie dopasować piosen-
ki. Okazało się, że z pozo-
ru proste zadanie wcale ta-
kim nie było i to mimo pomo-
cy widzów. Ot, nagle piosen-
ki o wskazanej tematyce wy-
parowały z pamięci. Mimo to 
panowie spisali się dobrze 
w czym żywiołowo dopingo-
wały ich ad hoc stworzone 
grupki fanów.

Zabawa w „Bańgowie”, naj-
bardziej kameralnym osie-
dlu SSM, ma swój własny 
klimat. Tylko tam można 
upiec kiełbaski przy ognisku, 
odetchnąć od zgiełku mia-
sta oraz potańczyć na krę-
gu tanecznym z prawdziwe-
go zdarzenia. Tak było też 
i w tym roku. Pogoda dopi-
sała i bodajże była to jed-
na z nielicznych w Bańgowie 
zabaw bez kropli deszczu. 
Wcześniej z aurą bywało róż-
nie, a deszcz, bądź deszczyk 
nie dziwił nikogo.

Piknik pod hasłem „koniec wakacji 
w „Bańgowie” rozpoczął się 30 sierp-
nia ok. 16.00, gdy na estradzie zaczę-
ła się prezentować się młodzież. Nie-
co później publikę czarował Czarodziej 
Marko – wzbudził zachwyt szczegól-
nie u dzieci. Po nim w śląskim klima-
cie koncertowały „Bayery” – niektóre 
wice wywołały salwy śmiechu. Później 
prezentował się zespół Romantic, a na 
koniec na estradzie oglądaliśmy „Ar-
kadia Band”.

Widzów było jakby mniej, ale ci, co 
przyszli na brak atrakcji nie narzeka-
li, zaś wielu już pytało się o przyszło-
roczny piknik

Całą zabawę prowadziła para Danu-
ta Białas i krystian Stasiczek

Piknik w Bańgowie
to nie tylko estradowe harce. Od 

lat zabawie towarzyszą wcześniej-
sze sportowe rozgrywki. Tym razem 
w ramach pikniku odbyły się zawo-
dy w tenisie ziemnym i przeprowa-
dzono turniej piłkarski.

Zwycięzców uhonorowano pu-
charami a wszystkich zawodników 
drobnymi upominkami rzeczowymi.

W tenisie ziemnym rywalizowało 8 
zawodników podzielonych na dwie 

grupy. Nazwiska zawodników podaje-
my w kolejności zajętych miejsc. W fi-
nale zmierzyli się Marcin Wawrzon 
i Marek Drost. Lepszym okazał się 
Wawrzon i pokonał rywala: 6:4, 6:4.

Turniej tenisowy
Grupa „A”

- Marcin Wawrzon
- Sławomir Bąk
- klaudia Lekston
- Marek Janikowski

Grupa „B”
- Marek Drost
- Damian Skowronek
- Piotr klima
- kaja Woźnik

Piłka nożna dzieci
Z kolei w turnieju piłkarskim 

uczestniczyły 4 drużyny zło-
żone głównie z dzieci uczęsz-
czających na zajęcia treningo-
we organizowane przez SSM 
na obiektach sportowych Spół-
dzielni. Rywalizacja była zacię-
ta, a zaangażowania w grę i wo-
li walki mogliby pozazdrościć pił-
karze niejednej polskiej ekstra-
klasowej drużyny. W ostatecz-
ności, po rozegraniu wszystkich 
spotkań, tabela końcowa – we-
dług kolejności zajętych miejsc 
– prezentowała się następująco:

1. Osiedle „Bańgów”
2. Osiedle „Tuwima”
3. Osiedle „Michałkowice”
4. Osiedle „Węzłowiec”

Składy zespołów:
Os. „Bańgów”:

kinga Bieszczad (kapitan), 
Marcin Cieluch, Oliwier 
Fortuna, kamil Mazur, 
Mateusz Odyga, Oskar 
Razakowski, Michał Urbaniak.

Os. „Tuwima”:
Paweł Dreja, kordian 

Drobik, Daniel Pielacki 
(kapitan), kacper Przełożny, 
kacper Rogoziński, Natalia 
Rogozińska, Szymon 
Skolik, Maciej Śledź, Dawid 
Urbanik, Michał Wysocki.

Os. Michałkowice”:
Adrian Latko, Oskar Ludyga, 

Antek Małecki (kapitan), Dominik 
Pisarski, Szymon Rauflaisch, 
Fabian Wolski.

Os. „Węzłowiec”:
Marcin Fijoł, igor Jeziorski, Wiktor 

koźlik, Piotr kubecki, Wiktor Rurański, 
Marcin Sapota, Szymon Siwczyk, 
Patryk Skuza, krzysztof Solecki, Marta 
Sroczyńska (kapitan), Jaś Życiński.

Piotr Sowisło

Bawiono się wyśmienicie
Ogromne słowa uznania zarówno za odwagę, poczucie humoru jak i bra-

wurowe wykonawstwo należą się czterem Paniom mieszkankom osie-
dla „Bańgów”. Po prostu: BRAWO

Rada Osiedla „Bańgów” dziękuję wszystkim 
firmom i instytucjom za wsparcie osiedlowego festynu 
mieszkańców. Dzięki Wam nasi mieszkańcy mogli mile 

spędzić czas:
Mieczysław Hojda – przewodniczący Rady Osiedla
SPONSORZY PIKNIKU NA OSIEDLU BAŃGÓW
- Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
- Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
- Rada Osiedla „Bańgów”
- Zakład Budowlany „Ren-Bud” – Władysław Piliszko, 

Ryszard Rogula 
- Zakład Ekspertyz Antoni Kukuczka
- s.c. „Sukces” – Sebastian Kachel, Michał Lekston
- Instalacje – Damian Rybarczyk
- Przedsiębiorstwo Handlowe „Maxi-Tech” – Robert 

Urgacz
- PHU Pro Tech – Tomasz Musialski, Zdzisław Świtała 
PHU Przyszłość – Henryk Polak
- Przychodnia „Familia”
- Zakład Ogólnobudowlany – Tomasz Janoszka
- Roboty Alpinistyczne „Tomet” – Adam Kuźnik
- Przedsiębiorstwo Handlowe „Inpuls” – Janusz Dudek
Usługi sprzątania „Skorpion” – Elżbieta Osińska
- Aqua- Sprint Sp. z o.o.

- „Gastro-Serwis” Langfort
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Sufit na balkonie
Szanowna Redakcjo

Zwracam się z kolejną prośbą o po-
moc w rozwiązaniu problemu z zale-
waniem sufitu na balkonie. Problem 
pojawił się 1,5 roku temu, w między-
czasie pojawiło się już 5 różnych ekip, 
które próbowały wykonać jakieś czyn-
ności rozwiązujące problem, jednak-
że bez skutku. Przedstawiciel michało-
wickiej administracji po kolejnym zgło-
szeniu stwierdził, że problem znajduje 
się powyżej naszego piętra i związany 
jest z dostawianiem się wody pomię-
dzy płytki. Przedstawiciel firmy koń-
czącej remont bloku, podczas ostatniej 
(ok. 1,5 miesiąca temu) wizyty stwier-
dził, że problem dotyczy dostającej się 
wody pomiędzy płyty acekolowe – pro-
blem dotyka także sąsiadów nad nami.

W związku ze zbliżającym się okre-
sem jesienno-zimowym prosimy o pil-
ną reakcję i usunięcie usterki, w in-
nym przypadku, grzyb, który zdążył 
się już pojawić (po 1,5 roku od remon-
tu) wejdzie do mieszkania. Jeżeli tak 
się stanie, obarczymy SSM kosztami 
remontu. 

Chciałbym zaznaczyć, że przed re-
montem nigdy problemów z grzybem 
nie było. 

Pismo, o ww. treści, adresowane do 
Prezesa Zarządu SSM zostało złożo-
ne także w sekretariacie SSM.

Zdjęcie grzyba na suficie pod tym 
adresem 

Pozdrawiam, Marcin Rauchfleisch
Zarząd SSM: Niezwłocznie po 

otrzymaniu Pana listu pracownicy 
administracji os. „Michałkowice” 
dokonali przeglądu stropu balkonu 
i stwierdzili zacieki na jego suficie. 
W związku z powyższym wykonano 
remont poszycia daszku przed bal-
konami w tej części budynku, jako 
jednej z najbardziej prawdopodob-
nych możliwości powstania zgło-
szonego problemu.

Jednocześnie z właścicielem 
mieszkania uzgodniono, że wyko-
na prace usuwające zaciek i będzie 
uważnie obserwował czy podjęte 
działanie likwidujące zaciek przy-
czyniło się do skutecznego jego 
usunięcia. 

Od redakcji: Zdjęcie nie nadaje się 
do publikacji ze względu na słabo wi-
doczne zarysy.

Co spala się 
w owej spalarni?

Witam Szanowną Redakcję.
Mam tylko jedno pytanie, dotyczące 

spalarni, na terenie. tzw. Fabudu, przy 
ulicy Wyzwolenia.

To, że spalarnia tam istnieje, to wia-
domo, bo to słychać, (wentylatory) wi-
dać, (dym szczególnie nocą, pył na 
parapetach) i czuć (gryzący swąd). Że 
coś tam zwożą ciężarówki z „obcymi” 

rejestracjami, to też widzimy.
Moje i nie tylko moje pytanie brzmi: 

Co spala się w owej spalarni?
Pozdrawiam – L. W.

Nazwisko do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Nie posiadamy ja-

kichkolwiek informacji jakoby na te-
renie „Fabudu” znajdowała się ja-
kakolwiek spalarnia i tym samym 
nie mamy rozeznania, co by w niej 
ewentualnie spalano. W związku 
z powyższym zwrócimy się Ochro-
ny Środowiska UM Siemianowice 
Śląskie o zainteresowanie się poru-
szonym problemem.

I dalej zalewa
Po kolejnych działaniach SSM, któ-

re polegały na wyciągnięciu i zamonto-
waniu z powrotem parapetu wewnątrz 
mieszkania oraz pomalowaniem impre-
gnatem ścian zewnętrznych wokół okna 

wyniki, są niestety, niekorzystne: Prze-
syłam zdjęcia, aby pokazać, jakie są 
wyniki po ulewie 31. 07. 2014. Ostatnie 
3 zdjęcia to kuchnia a początkowe sy-
pialnia, gdzie prowadzone były „roboty”.

z poważaniem
Mateusz Jurczak,

Szarych Szeregów 2/24

Zarząd SSM: Poruszony problem 
ponownego zalania jest dla nas, 
co najmniej zaskakujący, gdyż na-
szym zdaniem wykonane dotych-
czas wszystkie prace wykluczają ta-
ką ewentualność.

Przypuszczamy, że powodem 
ostatniego zalania były uchylo-
ne w trakcie ulewy okna, co po-
twierdzają pracownicy administra-
cji, którzy zauważyli, że są one nie-
domknięte, a tak się złożyło, że 
tym razem (co u nas jest rzadko-
ścią) deszcz ostro zacinał od strony 
wschodniej.

Podtrzymujemy nasze zobowiąza-
nie o dyspozycyjności o każdej po-
rze w trakcie opadów deszczu, aby 
stwierdzić fakt zalewania i ustalić 
przyczynę.

Uwagi do Regulaminu
Szanowna Redakcjo

Zwracam się z prośbą o zwrócenie 
uwagi odpowiednim osobom, że regu-
lamin porządku domowego § 10 powi-
nien zostać zmodyfikowany.

Przede wszystkim nie rozumiem, 
dlaczego nie zabrania się palenia 
papierosów na balkonach, loggiach, 
w oknach oraz przed wejściem do 
klatki schodowej. W mojej ocenie nie 
ma różnicy w uciążliwości grillowania 
w stosunku do palenia papierosów. 
Domyślam się, że zamysłem twórców 
regulaminu było także zwrócenie uwa-
gi na nie używanie otwartego ognia na 
obszarze wymienionym w punkcie 1, 
co moim zdaniem powinno dotyczyć 
także papierosów.

Dodatkowo należy doprecyzować 
brzmienie punktu 1, tj. wpisać wyraź-
nie czy używanie grilla elektrycznego 
na balkonie jest dozwolone czy nie.

Piszę te słowa, ponieważ, nieste-
ty, w moim przypadku bardzo często 
dochodzi do sytuacji, gdy przy otwar-
tych oknach dym papierosowy od są-
siadów jest niejako „zasysany” do mo-
jego mieszkania i jest to dla mnie bar-
dzo uciążliwe – jak sądzę nie jestem 
odosobniony w takim postrzeganiu te-
go tematu.

Dane do wiadomości redakcji:
Adam B., ul. Przyjaźni

Zarząd SSM: Regulamin porząd-
ku domowego określa zasady, ja-

ciąg dalszy na str. 26

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

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

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

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

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”
zapraszają na:

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

6  w r z e ś n i a  2 0 1 4  r .
12:00 - 13:30 – Otwarty turniej gry w boule

13:00 – Muzyka mechaniczna 

13:30 – Rozpoczęcie XI Święta Bytkowa

14:00 – Występy Zespołów Artystycznych z siemianowickich 
placówek oświatowych i kulturalnych  
oraz z Domu Kultury „Chemik”

16:00 – Program dla dzieci – Zespół „TEX”

17:30 – Zespół BUENOS AMIGOS – muzyka latynoska

18:45 – LAURY BYTKOWA – wręczenie 

19:00 – Jubileuszowy koncert ALICJI BONCOL – muzyka country

20:30-21:45 – „CHRZĄSZCZE” - muzyka Beatlesów,  
przeboje lat 60-tych

22:00 – Zakończenie „XI Święta Bytkowa”

XI



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2014

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

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

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

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

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”
zapraszają na:

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

6  w r z e ś n i a  2 0 1 4  r .
12:00 - 13:30 – Otwarty turniej gry w boule

13:00 – Muzyka mechaniczna 

13:30 – Rozpoczęcie XI Święta Bytkowa

14:00 – Występy Zespołów Artystycznych z siemianowickich 
placówek oświatowych i kulturalnych  
oraz z Domu Kultury „Chemik”

16:00 – Program dla dzieci – Zespół „TEX”

17:30 – Zespół BUENOS AMIGOS – muzyka latynoska

18:45 – LAURY BYTKOWA – wręczenie 

19:00 – Jubileuszowy koncert ALICJI BONCOL – muzyka country

20:30-21:45 – „CHRZĄSZCZE” - muzyka Beatlesów,  
przeboje lat 60-tych

22:00 – Zakończenie „XI Święta Bytkowa”

XI



26 MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2014

kimi winni kierować się mieszkań-
cy w korzystaniu z klatki schodo-
wej. Niestety, nie może on regulo-
wać wszystkich możliwych zacho-
wań mieszkańców, a szczególnie 
tych, które winny wynikać z kultu-
ry osobistej danej osoby. Te pod-
stawowe zasady często określane 
są mianem kindersztuby. Poruszo-
ne przez Pana kwestie właśnie w tej 
sferze się mieszczą.

Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców, aby zweryfikowali swo-
je podejście do pewnych zachowań 
dokuczliwych dla innych i uwzględ-
nili, że inni nie muszą być skaza-
ni na dym z palenia papierosów czy 
grillowania. Podkreślamy przy tym 
szczególnie konieczność przestrze-
gania przepisów ppoż.

Reymonta jak rzeka 
raz jeszcze

Witam
W nawiązaniu do Państwa odpowie-

dzi na mojego maila z dnia 18.07.2014 
na temat zalanego osiedla Bańgów, 
opublikowanej w numerze 8 gazety 
„MS” mam kilka uwag. Otóż takie nie-
zwykłe lub „zwykłe” zjawiska pogodo-
we w naszym regionie (a raczej ca-
łej Polsce) w okresie wakacyjnym (li-
piec, sierpień) jak najbardziej się zda-
rzają. Są to miesiące wysokich tempe-
ratur i przelotnym gwałtownych burz, 
czasem nawałnic. Ten deszcz, który 
opisałem był pewnym apogeum, któ-
ry wywołał takie a nie inne skutki. Lecz 
podobne sytuacje w postaci rozlewi-
ska na ulicy Bańgowskiej (na wysoko-
ści Biedronki) zdarzają się nazbyt czę-
sto (nawet po niezbyt intensywnych 
deszczach). Jest to sytuacja, która 
utrudnia życie przede wszystkim oso-
bom dojeżdżającym do Przełajki, ale 
także mieszkańcom osiedla.

Jakoby żaden projekt odwodnienia 
terenu nie przewiduje tak ekstremal-
nych opadów jest wygodnym wytłu-
maczeniem. Otóż jakby instalacja by-
ła czyszczona i odpowiednio konser-
wowana takich sytuacje były by bardzo 
ograniczone. Prawda jest taka, że poło-
wa studzienek na osiedlu jest komplet-
nie zapchana. A po wspomnianej ule-
wie nikt nie pokwapił się udrożnić stu-
dzienki, które były zalepione błotem. 

Sytuacja teraz bieżąca – tam gdzie 
woda znajdywała końcową ucieczkę 

i potem spływała do rowu Michałko-
wickiego, czyli początek ul. Skłodow-
skiej – aktualnie budowany jest „par-
king”. Studzienka właśnie przy budu-
jącym się parkingu jest dalej zawalo-
na jak była – jak przyjdzie następny 
deszcz, cała woda spłynie w to miej-

sce, wyższy krawężnik nie pozwoli 
uciec wodzie na trawnik i cała ta skar-
pa jak przesiąknie to z nowiutkim par-
kingiem zjedzie w dół :) Oczywiście 
zdaje sobie sprawę, że jest to droga 
miasta, ale czynsz płacimy do spół-
dzielni, a nie do miasta i spółdzielnia 
powinna dbać o komfort i bezpieczeń-
stwo swoich klientów.

Teraz należą się podziękowania, za 
zwrócenie się do właściciela skle-
pu Biedronka, żeby sprawę przeana-
lizował.

W imieniu mieszkańców bardzo 
dziękuję. Dane do wiadomości redak-
cji, nie publikacji!

Zarząd SSM: Miło nam za otrzy-
mane Pana podziękowania skie-
rowane w imieniu mieszkańców, 
a podkreślające działania spół-
dzielni po zalaniu ulicy na os. 
„Bańgów”. informujemy, że rów-
nież UM Siemianowice Śl. po zapo-
znaniu się z Pana e-mailem wystą-
pił do właściciela „Biedronki” z pi-
smem o rozwiązanie tego proble-
mu – pismo przekazaliśmy redak-
cji „MS”. Mamy nadzieję, że inter-
wencje UM i SSM odniosą pożąda-
ny skutek.

Poruszony problem „zawalonej” 
studzienki przy przygotowywanym 
parkingu leży w gestii UM. Jeste-
śmy przekonani, że po przeczyta-
niu e-maila także i teraz odpowied-
nie służby naszego magistratu po-
dejmą niezwłoczne działania.

Od redakcji: Publikujemy list UM 
do firmy Jeronimo.
Siemianowice Śląskie 07. 08. 2014 r.

Jeronimo Martins Polska SA
ul. Żniwna 5

62-025 kostrzyn
dotyczy: odwodnienia działek geode-

zyjnych nr 1489/115 i 1494/1115 poło-
żonych przy ul. Bańgowskiej w Sie-
mianowicach Śląskich.

Informujemy Państwa, że od mo-
mentu zakończenia budowy pawilo-
nu handlowego Biedronka przy ul. 
Bańgowskiej w Siemianowicach Ślą-
skich, przy każdym większym desz-
czu następuje zalanie ul. Bańgowskiej, 
a w dalszej kolejności osiedla miesz-
kaniowego Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej położonego niżej po 
przeciwnej stronie drogi. Sytuacje ta-
kie poprzednio nie miały miejsca.

Przypominamy, że w decyzji Prezy-
denta Miasta Siemianowic Śląskich nr 
2/Z/2013 z dnia 25. 02. 2013 r zezwa-
lającej na przebudowę zjazdu, znaj-
duje się warunek, że budowa ma być 
przeprowadzona tak, aby zabezpie-
czyć działki sąsiednie przez spływem 
wód opadowych, a w obrębie zjazdu 
należy zachować naturalny spływ wód 
powierzchniowych. Jedna kratka ście-
kowa, jaka znajduje się po prawej 
stronie zjazdu nie spełnia tego zada-
nia. Sugerujemy zabudowę odwodnie-
nia liniowego na całej szerokości zjaz-
du i odtworzenie przydrożnego rowu 
po północnej stronie ul. Bańgowskiej 
w celu zabezpieczenia jej przed na-
stępnymi zalaniami. Z uwagi na wagę 
problemu liczymy na szybką reakcję 
z Państwa strony.

Kierownik Referatu 
 Gospodarki Komunalnej

(-) mgr inż. Grażyna Pietrek

Przejście raz jeszcze 
i samozamykacz

Witam!
Pragnę zwrócić uwagę na list, jaki 

ukazał się w lipcowym wydaniu „Mo-
jej Spółdzielni” (numer 250/2014) pt. 
„Dla pieszych – zielone za krótko, 
zamykać drzwi”. W kwestii wiecznie 
otwartych drzwi wejściowych do klatek 
schodowych znajdujących się w bloku 
przy ul. Niepodległości 26-28, Zarząd 
SSM zadeklarował, że administracja 
zamontuje ogranicznik uniemożliwia-
jący blokowanie samozamykacza.

Z kolei w kwestii wadliwie działającej 
sygnalizacji świetlnej nieopodal skle-
pu Tesco przy ul. Niepodległości, re-
dakcja SSM dodała, iż po publikacji 
artykułu odpowiednie służby miejskie 
w trybie błyskawicznym przeanalizują 
ustawione czasy zmiany świateł i do-
konają stosownej korekty.

Otóż minęły prawie pełne dwa mie-
siące, a we wspomnianych klatkach 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 22

ciąg dalszy na str. 28
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RekLAMY CZARNO-BiAłe
- moduł 5,7 x 5,0 cm - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł

drobne ramkowe
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2 - 25,10 zł 

RekLAMY kOLOROWe
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

strony środkowe - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia
 - 151,23 zł 
strona ostatnia - 181,47 zł

INFORMUJEMY, że składanie ogłoszeń drob-
nych i dokonywanie zapłaty za pośrednictwem In-
ternetu nie jest możliwe. W przypadku zamiesz-
czania ogłoszeń wyłącznie drobnych można zgła-
szać się we właściwej dla miejsca zamieszkania 
administracji lub w Dziale GZM SSM w siedzibie 
Zarządu przy ulicy Bohaterów Westerplatte. ewen-
tualności tej nie ma w przypadku ogłoszeń mo-
dułowych. Treść ogłoszenia, włącznie z ewentu-
alnymi ilustracjami i elementami graficznymi, moż-
na przesyłać przez Internet. Ogłoszenia przygo-
towane samodzielnie muszą spełniać określone, 
niezbędne do zachowania jakości, wymogi poli-
graficzne. Warunkiem jest także wpłacenie pienię-
dzy w kasie PKO w Spółdzielni. Informacje uzyska-
my również pod numerem telefonu 661 229 858.

„MS” CZekA NA TWOJĄ RekLAM do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05
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ciąg dalszy ze str. 26

schodowych w dalszym ciągu brak 
ogranicznika lub jakiejkolwiek innej 
skutecznej reakcji ze strony admi-
nistracji osiedla, czy też spółdzielni 
mieszkaniowej. Również sygnalizacja 
świetlana działa tak jak działała, czy-
li wadliwie. Pytam zatem kiedy po-
wyższe problemy zostaną rozwiązane 
przez właściwe organy?

Zwrócę jeszcze uwagę na kolej-
ny zauważony przeze mnie problem. 
Chodnik wzdłuż budynku usytuowane-
go przy ul. Gwardii Ludowej (na prze-
ciw bloku przy ul. Niepodległości 22-
24) jest całkowicie pokryty dziko ro-
snącymi krzakami. Powyższe powo-
duje, że gdy przy (a w zasadzie na) 
wspomnianym chodniku mieszkańcy 
osiedla zaparkują swoje samochody, 
piesi nie mają możliwości skorzysta-
nia z chodnika i są zmuszeni do poru-
szania się po jezdni. Sądzę, że admi-
nistracja powinna nakazać osobą od-
powiedzialnym za utrzymanie porząd-
ku na chodniku do przywrócenia go do 
stanu bezpiecznego użytkowania lub 
też sama nim się zająć.

Z poważaniem, Lokatorka
Zarząd SSM: Podzielają Pani opi-

nię o wadliwym działaniu (zbyt krót-
ko) sygnału zielonego dla pieszych 
na wspomnianym przejściu sądzi-
liśmy, że odpowiednie służby miej-
skie podejmą stosowne działania 
w celu usunięcia tej przyczyny. Nie-
stety, do dzisiaj nic takiego nie na-
stąpiło, co potwierdziła kolejna wi-
zja lokalna, podczas której ustalo-
no, że zielone dla pieszych świeci 
się ok. 5 sekund i naszym zdaniem 
jest to stanowczo za krótko, by 
osoba starsza czy mniej sprawnie 
ruchowa mogła spokojnie przejść – 
nie mówiąc o dzieciach. Oczekuje-
my nadal podjęcia zdecydowanych 
działań przez odpowiednie służby.

Mimo zadeklarowania przez ad-
ministrację zabudowania ogranicz-
nika uniemożliwiającego zabloko-
wanie samozamykacza zadania nie 
wykonano ze względu na inną in-
terwencję, w której dowodzono, że 
brak takiej blokady będzie znaczą-
cym utrudnieniem dla osób wyjeż-
dżających wózkami dla dzieci, czy 
wyprowadzających rower itp.

Stwierdzamy z przykrością, że 
ostatnio nieznany sprawca lub 
sprawcy, dokonali dewastacji sa-
mozamykacza i usunęli blokadę, 
co uniemożliwiło otwarcie drzwi na 
całą szerokość tak by swobodnie 

i bezproblemowo można było wy-
jechać wózkiem. Administracja os. 
„Młodych” uzupełni brakujące czę-
ści samozamykacza, tak by zapew-
nić jego właściwe działanie.

Zwracamy się z apelem do 
wszystkich mieszkańców klatki 
schodowej o zamykanie drzwi po 
wykorzystaniu funkcji blokady.

Administracja informuje, że wspo-
mniany teren porośnięty krzakami 

utrudniającymi poruszanie się pie-
szych nie należy do SSM i tym sa-
mym wystosuje wniosek do UM 
o uporządkowanie tej strefy.

Gotuje się we mnie krew
Szanowna Redakcjo.

Z zainteresowaniem, co miesiąc 
przeglądam strony gazetki. Niestety, 
kiedy czytam o dewastacjach gotuje 
się we mnie krew ile naszych pienię-
dzy jest wydawanych na naprawę. 
Spółdzielnia swoimi działaniami dopro-
wadziła, że nasze osiedla pięknie wy-
glądają. Kolorowe skwery, place za-
baw, estetycznie pomalowane elewa-
cje itp. Zastanawiam się nad koniecz-
nością przeanalizowania kosztów, któ-
re zamiast na naprawy przeznaczyć 
na monitoring oraz firmę ochroniarską. 
Uważam, że w dobie bezprzewodo-
wego internetu rozmieszczenie kamer 
na blokach nie byłoby rzeczą kosztow-
ną (koszt kamerki ok. 200 – 500 zł) 
i niemożliwą. Do obrazów kamer mia-
łaby dostęp firma ochroniarska, któ-
ra w przypadku podejrzanego zacho-
wania wysłałaby patrol interwencyjny. 
Przedstawione rozwiązanie problemu 
przyczyniłoby się nie tylko do mniej-
szej ilości dewastacji, ale też mniejszej 
ilości włamań, kradzieży i obecnością 
grup pijących alkohol na osiedlach.

Z wyrazami szacunku O. k.
Uprzejmie proszę o nieujawnianie 

mojego nazwiska
Zarząd SSM: Miło nam, że zauwa-

żył Pan, iż nasze osiedla pięknie 
wyglądają, co jest efektem działań 
Spółdzielni. informujemy, że Zarząd 
SSM nadal będzie podejmował dzia-
łania, których celem jest nieustanne 
polepszanie zarówno wyglądu, jak 
i warunków zamieszkania.

Niewątpliwie, niestety, zmorą są 
przypadki dewastacji, które redakcja 

„MS” od lat piętnuje na łamach ga-
zety, a których skutki Spółdzielnia 
stara się na bieżąco usuwać. Stwier-
dzić jednak możemy, że działania te 
odnoszą skutek, bo ilość dewasta-
cji generalnie maleje. Zapewne w ja-
kiejś mierze do spadku tego przy-
czynia się monitoring, jakim stara-
niem SSM objęto najbardziej new-
ralgiczne miejsca na naszych osie-
dlach. Zapewniamy, że system bę-
dzie rozwijany jednakże nie ma 
możliwości, by objął on swym za-
sięgiem wszystkie budynki, a tym 
bardziej wszystkie klatki schodo-
we. Niemożliwym jest także wynaję-
cie firmy ochroniarskiej dla terenów 
całej Spółdzielni, gdyż wiązałoby się 
to z ogromnymi kosztami, co w kon-
sekwencji wiązałoby się z podwyż-
szeniem opłat za mieszkanie.

Uważamy, że każdy mieszkaniec wi-
nien być swoistym „ochroniarzem” 
i niezwłocznie winien reagować na 
przypadki dewastacji i powiadamiać 
odpowiednie służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo w mieście.

Przejście, bzdury 
- wyjaśnienie szefa 

Straży Miejskiej
Podczas otwarcia boiska i skweru 

na osiedlu Młodych zgłosił się do nas 
mieszkaniec (chory na cukrzycę) z in-
terwencją. Otóż bodaj na przełomie lip-
ca i sierpnia przechodził on na pasach, 
na zielonym świetle przy ulicy Niepod-
ległości, obok TESCO. Tyle tylko, że 
zanim doszedł, zapaliło się już czer-
wone światło. Widział to strażnik czy 
strażnicy miejscy i wypisali mu mandat 
karny. Z tego relacjonował, potrakto-
wano go bardzo nieprzyjemnie. Tłuma-
czył, że światło zielone świeci tam za 
krótko, na co zwracano już uwagę w li-
stach do redakcji w lipcowym numerze 
gazety „Moja Spółdzielnia”. Powtórzył 
to samo w późniejszej rozmowie z Pio-
trem ichniowskim – zastępcą komen-
danta Straży Miejskiej w Siemianowi-
cach Śl. Czytelnika zdziwiła reakcja 
pana Ichniowskiego, który stwierdził, 
że gazeta „MS” pisze bzdury.

O podanie podstaw takiego sądu 
i przytoczenie przykładów oraz wy-
jaśnienie tych słów zwróciliśmy się 
do Piotra Saternusa – komendanta 
Straży Miejskiej.

W odpowiedzi na przesłane zapy-
tanie, uprzejmie informuję, iż rzeczy-
wiście miała miejsce taka interwen-
cja. Dotyczyła ona nie tylko jednego 

ciąg dalszy na str. 30
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ZłOTA rączka – drobne naprawy 
(np. elektryka, hydraulika, ślusarstwo, 
regulacja i naprawa okien, komplek-
sowe remonty) tanio, solidnie,  
 tel. 503 427 475

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

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

FHU „iRYDD”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka,  
 tel. 32 228-80-82, 501 409 237

 ARiSTON, Junkers, Termet, Ferroli, 
Fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, 

tel. 505 484 434, 602 449 907, 
32 735-64-57

A.A. GAZ – SeRWiS, naprawa, kon-
serwacja i wymiana piecyków ła-
zienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie,  tel. 32 245-95-87, 504 593 014

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

ANGieLSki – korepetycje, tłumacze-
nia, wszystkie poziomy, przygotowa-
nia do matury,  tel. 502 453 556

FiRMA remontowo-budowlana  
REM-BUD i DEKOR świadczy usłu-
gi: kafelkowanie, zabudowy g/k, sufi-
ty podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, ga-
zowe, szafy pod zabudowę,  
 tel. 510 896 202, 506 470 309

FiRMA w Niemczech poszukuje pracow-
ników do pracy w charakterze: kierowca 
kat. B, minimum 2 lata prawo jazdy przy za 
i wyładunku w porcie. Elektryków z aktual-
nymi uprawnieniami, wspinaczy po linie na 
drzewa. Znajomość języka niemieckiego, 
tel. +49 152 130 000 16 od 11.00 do 17.00

ZeSPÓł muzyczny „Oscar” – wesela. 
www.oscarvip.pl,  tel. 605 892 100

TRANSPORT,  tel. 793 761 402

SZkOLeNie psów, psie przedszkole, 
porady,  tel. 603 882 906

SieMiANOWiCkA szkoła gitary za-
prasza. Zapisy i informacja,  
 tel. 501 715 769

POMOC domowa, tanie sprzątanie,  
 tel. 601 742 945

OGłOSZeNiA mieszkaniowe, 
 www.mpgkim.com.pl

MALOWANie, tapetowanie, pane-
le, gładzie,  
 tel. 32 228-94-44, 609 255 283

MATeMATYkA, fizyka: średnia, 
wyższa; matura,  tel. 661 149 299

NAPRAWA telewizorów u klienta,  
 tel. 603 898 300

łAZieNki – kompleksowe remonty,  
 tel. 504 436 919

kOMPLekSOWe remonty miesz-
kań, łazienek,  tel. 693 518 984

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

JĘZYk angielski – korepetycje,  
 tel. 661 508 327

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

kOMPLekSOWe remonty łazienek,  
 tel. 504 436 919

ekSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 
 tel. 506 601 278

ekSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych,  
 tel. 693 518 984

eLekTRYCZNe usługi,  
 tel. 502 362 393

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

A. GAZOWe urządzenia, montaż, na-
prawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264, 32 307-07-07

BYTkÓW. Do sprzedaży urządzony 
148 m2 dom szeregowy z 2009 r., 363 m2 
działki, 750 tys. zł,  tel. 503 902 222

kUPiĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

MieSZkANie 3-pokojowe w Siemia-
nowicach kupię bez pośredników. Mo-
że być zadłużone i do remontu. W roz-

liczeniu mogę zaoferować mieszkanie 
1-pokojowe,  tel. 601 528 703

POSZUkUJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach Śl.,  tel. 506 171 337

SPRZeDAM lub zamienię 3 pokoje na 
2 pokoje,  tel. 515 954 067

SPRZeDAM mieszkanie dwupokojo-
we 43 m² Siemianowice ul. Wyzwole-
nia,  tel. 510 848 721

SPRZeDAM mieszkanie M-3 ul. Kor-
fantego 15B, IV piętro, przy Lasku 
Bytkowskim,  tel. 698 089 887

SPRZeDAM mieszkanie 37m2 dwupoko-
jowe w Michałkowicach, II piętro w bloku 
czteropiętrowym,  tel. 607 660 754

SPRZeDAM mieszkanie własno-
ściowe – 3-pokojowe o powierzchni 
61,14 m2 przy ul. Wł. Jagiełły 3 w Sie-
mianowicach,  tel. 692 132 327

SPRZeDAM mieszkanie 2-pokojowe, 
54 m2, II piętro z balkonem, ul. Świerczew-
skiego 32, klatka 2,  tel. 32 254-50-12

SPRZeDAM mieszkanie, 28,30 m², 
Wróblewskiego 71,  tel. 698 911 985



30 MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2014

wykroczenia. Mężczyzna nie otrzy-
mał mandatu karnego, lecz został po-
informowany o tym, iż zostanie w tej 
sprawie skierowany wniosek do są-
du. Oprócz strażników miejskich w in-
terwencji brali również udział funkcjo-
nariusze policji. Faktycznie dzień póź-
niej był u Zastępcy Komendanta SM 
p. Ichniowskiego, gdzie jako dowód 
chciał przedłożyć artykuł z lipcowego 
numeru „MS”. Zastępca stwierdził, że 
nie jest to dowód w toczącym się wo-
bec zainteresowanego postępowaniu 
i nie będzie brany pod uwagę. Stwier-
dzenie, że „MS” pisze bzdury jest nie-
uprawnione i jest nadinterpretacją pa-
na, który zgłosił się do Państwa z in-
terwencją. Zastępca sam zajmuje się 
dziennikarstwem i tego typu stwier-
dzenia z jego ust nie mają miejsca. 
Nie stroni On od ostrych opinii, ale 
nie posuwa się do używania tego typu 
słów. Bardzo często sam zżyma się, iż 
ludzie piszą różne listy, które nie za-
wsze mają potwierdzenie w faktach. 

Piotr Saternus
Od redakcji: Przyjmujemy wyja-

śnienie i proponujemy sprawdzenie 
feralnych świateł. W tym wydaniu 
temat ich krótkiego działania wrócił.

Spraw kilka
Witam Serdecznie Państwa

Piszę, ponieważ nie daje mi wie-
le spraw od dłuższego czasu spokoju. 
Chciałbym uzyskać odpowiedź np. dla-
czego dopiero po interwencji mieszkań-
ców została w tym roku skoszona trawa 
między blokami ulicy Wyzwolenia 6, 8, 
10? Zastanawia mnie fakt tego, iż sko-
ro to taki problem z koszeniem owych 
trawników, to może warto było by zmie-
nić teren np. na większy i bardziej no-
woczesny plac zabaw dla dzieci. Cały 
czas tylko czytam w gazetce, którą do-
starczają Państwo do nas jako miesz-
kańców, że tyle się zmieniło na – i tu 
uwaga – osiedlu Młodych, Bańgów – 
mam wrażenie, że o osiedlu Michałko-
wice a przede wszystkim o ulicy Wy-
zwolenia zapomniano lub traktuje się je 
jako zło konieczne. Ww. teren między 
blokami 6, 8, 10 jest niewykorzystany 
– stworzenie parkingów, placu zabaw, 
czy choćby boiska podobno nie wcho-
dzi w grę. Chciałbym się dowiedzieć 
dlaczego? Skoro owy teren do Pań-
stwa nie należy to gdzie mam zwrócić 
swoją prośbę oraz zapytanie. Dlaczego 

wszystkie dzieci z blokowiska ulicy Wy-
zwolenia muszą bawić się na placach 
zabaw zlokalizowanych między innymi 
blokami, dlaczego nie można rozbudo-
wać placu zabaw koło bloku Wyzwole-
nia nr 8, dlaczego nie można zmienić 
kamieni, którymi jest teraz wysypany 
owy plac zabaw na bardziej bezpiecz-

ne podłoże dla dzieci. Moim zdaniem 
dwie huśtawki, piaskownica, zjeżdżal-
nia oraz konik to trochę mało jak na taki 
teren. Na ulicy Pocztowej potrafili Pań-
stwo postawić boisko oraz plac zabaw 
z bezpiecznym podłożem, dlaczego 
i u nas nie może powstać taki z praw-
dziwego zdarzenia tak jak na innych 
osiedlach. Dlaczego wszystkie prośby 
mieszkańców naszej ulicy odbijają się 
echem. Rozumiem również i podejrze-
wam, że w Państwa odpowiedzi znaj-
dzie się zdanie – „nie ma pieniędzy na 
owy plac zabaw, parking” – od razu je 
wyprzedzę a sponsorzy, dotacje z UNI 
Europejskie etc. nie wchodzą w grę – 
trochę dobrej woli z Państwa strony. 
Jeżeli Państwo nie mogą się tym zająć 
to może ja jako mieszkaniec napiszę 
do kilku firm, poproszę – choć wydaje 
mi się, że nie powinno to być w gestii 
mieszkańca a Państwa. Proszę powie-
dzieć, na co idą nasze pieniądze, które 
płaci (a nie są one małe).

Kolejna sprawa, kiedy możemy spo-
dziewać się remontów balkonów, ele-
wacji w bloku Wyzwolenia 6? Czy zda-
ją sobie Państwo sprawę, iż owa roz-
padająca się elewacja zagraża ży-
ciu i zdrowiu mieszkańców jak i osób 
przechodzących z psami pod naszym 
blokiem? Czy musi stać się tragedia 
by ktoś zareagował? Sypiący się tynk 
z balkonów, odpadające kawałki nie-
jednokrotnie przeleciała mi przed gło-
wą i bogu dzięki nic mi się nie stało.

Proszę również o odpowiedź z ciek-
nącymi rynnami – nie można ich wy-
mienić na nowe a jeżeli nie ma pienię-
dzy naprawić tak, by nie zalewało bal-
konów? Mieliśmy teraz okres inten-
sywnych deszczy i wyszły wszystkie 
niedogodności z tej strony.

Temat ciepłej wody – ciągłe przerwy 
w dostawie przez firmę Tauron zaczy-
nają się robić denerwujące oraz mógł-

bym wyciągnąć wnioski, iż ww. firma 
nie potrafi sobie poradzić z dokładno-
ścią i odpowiednim zrobieniem insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej. To robi się 
śmieszne, że cały czas coś się dzieje, 
ciągle tylko a to rura pęknie a to konser-
wacja i 4 dni brak ciepłej wody, to zno-
wu 2 dni, to znów bez uprzedzenia 5 
dni brak ciepłej wody (nie mówiąc już 
o okresie zimowym). Czy Państwo ja-
ko spółdzielnia i odbiorca z jednej stro-
ny nie możecie wpłynąć na firmę Tau-
ron o obniżenie kosztów dostawy ciepłej 
wody jako rekompensaty za te przerwy?

Chciałbym też wspomnieć, że za-
wsze po takiej awarii jakość oraz tem-
peratura wody dostarczanej przez ko-
lejne 24 h jest bardzo naganna – wo-
da śmierdzi, jest rdzawa. Istnieją na 
pewno takie zbiorniki gdzie można by 
było owe zanieczyszczenia opróżnić 
przed dostarczeniem wody do miesz-
kańców. Znowu przychodzi z pomocą 
stwierdzenie, że musi się ktoś zatruć, 
aby ktoś wziął to w swoje ręce i wycią-
gnął odpowiednie konsekwencje.

Ostatni temat, jaki nie daje mi spokoju 
to sprawa mojego balkonu. Jestem mło-
dym mieszkańcem Państwa zasobów 
mieszkaniowych, choć od dawna prze-
bywam na terenie owego bloku o nr. 6 
i poza remontem klatki (tzn. pomalowa-
niem lamperii oraz położeniem płytek 
przed wejściem) to nic się tu nie dzie-
je. Powiem szczerze, że wg tego, co się 
orientuje to balkon nie należy do mnie 
i za remont oraz odnowienie odpowia-
da spółdzielnia. Jeżeli się mylę to proszę 
o wyprowadzenie mnie z błędu. Jedno-
cześnie, jeżeli jestem w błędzie, to zna-
czy, że mogę wykonać remont balkonu 
– zrzucić balustradę wykonaną z betonu 
i wstawić metalową oraz docieplić sobie 
ściany zewnętrzne. Jeżeli jednak jest 
inaczej to proszę o informacje, gdzie 
mam się zgłosić, aby ktoś zajął się od-
padającym tynkiem, betonem od górnej 
części balkonu, co ze szparami powsta-
łymi na bokach balkonu powodujących, 
iż zaczyna zimą mi wiać w okolicy okien 
i narożnikach mieszkania.

O sprawie spadających resztek 
z obiadu już nie wspominam, iż wiem, 
że to nie problem spółdzielni a na-
szych kochanych sąsiadów, którzy nie 
potrafią pozbyć się w sposób cywilizo-
wany odpadków po śniadaniu, kola-
cji, obiedzie. Czy to tak trudno zebrać 
wszystko i wynieść do zsypu?

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 28

ciąg dalszy na str. 32
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SPRZeDAM słoneczne mieszkanie 
56 m2, 3 pokoje, dobra lokalizacja, 
os. Chemik,  tel. 662 580 581

SPRZeDAM własnościowe M4, 57 m2 
na os. Młodych oraz garaż na ul. Ja-
giełły 15,  tel. 0049 15773729735

WYNAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe na 
Bytkowie,  tel. 601 980 102

ZAMieNiĘ mieszkanie 2-pokojowe 
51m² (II piętro) w Siemianowicach Śl. 
na os. Bańgów na mniejsze do 40 m2,  
 tel. 513 065 979

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

SPRZeDAM działki rekreacyjne w Pił-
ce koło Koszęcina,  tel. 667 722 766

POSZUkUJĘ osoby do opieki nad 
dzieckiem i pomocy w pracach domo-
wych,  tel. 695 943 983

SPRZeDAM lub wynajmę pawilon 
48 m2 Siemianowice, Wróbla 11B,  
 tel. 607 386 411

SPRZeDAM nowy ogródek działkowy, 
Michałkowice – Fabud, 10.000 zł,  
 tel. 605 892 100

SPRZeDAM ogródek ROD „Malwa”, 
alejka 15b nr 248, Michałkowice,  
 tel. 512 431 792

SZUkA pracy – opiekunka do dziec-
ka,  tel. 514 134 103

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

A. kUPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

kUPiĘ garaż Al. Młodych „R” do „Z”,  
 tel. 601 456 321

WYNAJMĘ garaż, ul. Kapicy, 120 zł/
miesiąc,  tel. 510 504 160

WYNAJMĘ 2 garaże przy ul. Grun-
waldzkiej i Łokietka,  tel. 601 657 727

SPRZeDAM garaż murowany własno-
ściowy na ul. Kapicy,  tel. 601 544 330

SPRZeDAM garaż murowany z kana-
łem przy ul. Mickiewicza 13,  
 tel. 604 125 146

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

SPRZeDAM garaż z kanałem przy ul. 
Korfantego,  tel. 601 980 102

SPRZeDAM lub wynajmę garaż, Byt-
ków, ul. Niepodległości 63,  
 tel. 508 107 408

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

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

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

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

ul. W. korfantego 5, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-12-18

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

ul. kościelna 39,  Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sobota 8.00-16.00, tel. 32 733-80-09

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

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 766-84-38

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

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

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

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

CAłODOBOWA,ul. Jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

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

ul. Powstańców 16, Pon.-pią.  8.00-20, 
sobota 8.00-16. tel. 32 220-03-37

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

ul. k. Szymanowskiego 8, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-13.00 
tel. 32 229-83-09

ul. k. Świerczewskiego 6, Poniedzia-
łek-piątek 7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

CAłODOBOWA ul. k. Świerczewskie-
go 13  tel. 32 204-66-22

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

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

TeRMiN ZAJĘĆ ZeSPOłÓW
i kÓłek ZAiNTeReSOWAŃ

www.domkultury.siemianowice.pl

Poniedziałek, zajęcia tenisa stołowego, 
 15.00 - 20.00
Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, zespoły instrumenty-wokalne 
 17.00 - 20.00
Poniedziałek, czwartek, gimnastyka-
dla Pań 18.00 - 18.45
Wtorek, stowarzyszenie „Amazonek” 
 16.00 - 19.00

Wtorek, zajęcia chórów Seniora, 
 16.00 - 19.00
Wtorek, Młodzieżowe Studio Piosenki 
  16.00 - 21.00
Wtorek, sekcja strzelectwa z broni 
pneumatycznej LOK i KH ZHP 
 16.00 - 20.00
Wtorek, Szkoła tańca  „Iskra”, 
 16.00 - 21.00
Wtorek, czwartek, nauka języka  
angielskiego, 16.00 - 20.00
Wtorek, piątek, spotkania sekcji  
komputerowo - technicznych, 
 16.00 - 20.00
Środa, ognisko muzyczne 
 13.00 - 19.30

Środa, Sekcja skata, 16.00 - 21.00
Środa, Zajęcia TAY CHI, 17.15 - 18.30

Środa, Brydż 15.00

Czwartek, Klub Seniora, 
 15.00 - 19.00

3. niedziela miesiąca,  zebrania 
członków PZHGP, 10.00 - 13.00

Poniedziałek, Klub Seniora, Klub 
„Centrum” 15.00 - 21.00

Środa, zajęcia chórów Seniora, Klub 
„Centrum” 13.00 - 16.00

Środa 15.00 - 18.00 
Piątek 10.00 - 13.00 
Polski Związek Niewidomych, 
Klub „Centrum”.

ODłASZAJ SiĘ W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO
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ciąg dalszy ze str. 30
Proszę i apeluję do wszystkich 

mieszkańców – JEŻELI SAMI NIE 
ZADBAMY O PORZĄDEK WOKOŁO 
BLOKU TO NIKT ZA NAS TEGO NIE 
ZROBI.

Z poważaniem
Czekam na odpowiedź

Andrzej S., mieszkaniec bloku Wy-
zwolenia 6

Nazwisko do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Oddajemy głos fak-

tom i informujemy, że koszenie 
traw na osiedlu „Michałkowice” 
o powierzchni 72.500 m2 wraz z ze-
braniem i wywozem trwa około 3 
tygodnie. Rejon ul. Wyzwolenia 6, 
8, 10 koszony był jako ostatni stąd 
opóźnienie.

Remonty w rejonie ul. Wyzwolenia 
6, 8, 10 prowadzone są systematycz-
nie od lat i tak dokonano:

- wymiany wind w budynkach 
Wyzwolenia 6, 8 – 5 szt.

- remonty kapitalne pokrycia da-
chu oraz docieplenie stropodachów,

- wykonanie malowania wszyst-
kich klatek wraz z modernizacją 
parterów ul. Wyzwolenia 6,8,10

- dokonano modernizacji parkin-
gów przy budynku Wyzwolenia 6 
oraz wybudowano nowe parkingi 
przy budynku ul. Wyzwolenia 8, 10

- przeprowadzono remont bal-
konów Wyzwolenia 8, 10 – 90 szt. 
Obecnie trwają prace przy wymia-
nie-remoncie balkonów w budynku 
ul. Wyzwolenia 10 – 60 szt.

- ukończono prace docieplenio-
we stron zewnętrznych w budynku 
Wyzwolenia 8, 10

- wybudowano nowy plac zabaw 
przy budynku Wyzwolenia 8 Zakre-
sy prac remontowych uzależnione 

są bezpośrednio od posiadanych 
środków.

Plany remontów, co roku są opraco-
wywane i uzgadniane z przedstawicie-
lami mieszkańców, tj. Radą Osiedla.

W roku 2015 będą przeprowadzo-
ne prace remontowe balkonów wraz 
z zabudową rynien i rur spustowych 
w budynku ul. Wyzwolenia 6.

19. 08. 2014 r. komisja będąca na 

balkonie w Pana mieszkaniu stwier-
dziła, że ściany balkonu nie by-
ły malowane przez wiele lat, co jest 
sprzeczne z Regulaminem Obowiąz-
ków Członków Spółdzielni, który zo-
bowiązuje do malowania, co 4 lata.

Problem z przerwami dostaw cie-
płej wody użytkowej jest spowo-
dowany przez Firmę Tauron, która 
prowadzi prace remontowe na sie-
ci i urządzeniach.

Uzyskanie bonifikaty za braki w do-
stawie ciepłej wody nie jest możliwe 
z uwagi na opomiarowanie instala-
cji we wszystkich mieszkaniach oraz 
fakt, iż o każdej przerwie mieszkań-
cy są informowani na tablicach ogło-
szeń ( za wyjątkiem awarii).

Pana apel do popieramy.

Wczesnoranne koszenie
Dzień dobry

Chociaż dla mnie dzisiejszy dzień, 
a właściwie poranek do dobrych nie 
należał.

W numerze 251/2014 został opu-
blikowany list mieszkanki osiedla Mi-
chałkowice, dotyczący koszenia trawy 

o zbyt wczesnej godzinie i w związku 
z nim postanowiłem napisać.

Mieszkam na osiedlu Młodych, przy 
placu Skrzeka i Wójcika 7b i w dniu 
dzisiejszym, tj. 29. 08, Panowie za-
częli kosić trawę przed godziną 7.30. 
Może nie jest to tak drastyczny przy-
padek jak przytoczony wyżej, nie-
mniej jednak tak samo irytujący, po-
nieważ przepisy regulaminu wyraźnie 
mówią o zakazie wykonywania gło-
śnych prac przed godz. 8.00. Dodam 
tylko, że nie jest to pierwsza taka sy-
tuacja w tym roku, ale niestety nie pa-
miętam dokładnych dat.

Nie wiem czy ta sama firma wykonu-
je usługę koszenia na obu osiedlach, 
ale wg mnie każda firma powinna zo-
stać poinstruowana, co do regulami-
nu naszej spółdzielni i zobligowana do 
przestrzegania go. Może spółdzielnia 
powinna zastanowić się nad zmianą 
firmy wykonującej koszenie?

Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
na żadnym osiedlu taka sytuacja się 
nie zdarzy.

Proszę o pozostawienie moich da-
nych tylko do wiadomości redakcji.

Pozdrawiam – Mieszkaniec,
pl. Skrzeka i Wójcika 7b

Zarząd SSM: Opinia Pana o ko-
szeniu nie dotyczy administracji os. 
„Młodych”. W podanym terminie 
i czasie żadna firma wykonujące ta-
kie prace na zlecenie SSM nie kosi-
ła w tym rejonie.

Roboty takie wykonywano nato-
miast na terenach należących do 
miasta i tam należy skierować swo-
je uwagi. Mamy nadzieję, że Pana 
uwagi zostaną przyjęte ze zrozu-
mieniem przez odpowiedni Wydział 
UM zlecający koszenie i uwzględ-
nione na przyszłość.

Uzupełnienie
W ubiegłym wydaniu „MS” w od-

powiedzi Zarządu na e-mail: Uwagi 
o klatce i drzwiach podczas przeno-
szenia strony w trakcie składu zło-
śliwy chochlik urwał część zdania, 
co nieco wypaczyło jej sens. W imie-
niu chochlika przepraszamy i publi-
kujemy poprawne całe zdanie: Po-
nadto, zwracamy uwagę, że nie moż-
na porównywać wejść do budynków 
przy ul. ZHP i Jana Stęślickiego, gdyż 
są to zupełnie inne konstrukcje wynika-
jące z różnych projektów budowlanych.

Wyjaśnienie boule
Do redakcji zwróciła się p. Ewa Din-

ges z prośbą o zamieszczenia błęd-
nie podanych przez organizatorów wy-
ników turnieju boule, jaki odbył się 28 
czerwca br. w ramach „Powitania La-
ta”. Trzecie miejsce zajął w nim Sta-
nisław Hofman, a nie jak podano 
Krzysztof Krupa.

Redakcja informuje
Nie popełnia błędów ten, co nic nie 

robi... to prawda znana wszystkim. Do-
tknęła ona także i redakcję i w ubie-
głym wydaniu opublikowaliśmy e-ma-

il czytelnika Bańgowa i podaliśmy jego 
dane, mimo że zastrzegł je do wiado-
mości redakcji. Zdarzyło się to nam po 
raz pierwszy w historii, ale się zdarzyło 
i oczywiście jest nam bardzo przykro 
z tego powodu i przepraszamy.

Zastrzeżenie Czytelnik umieścił 
w dopisku PS, a na dodatek między 
wierszami odsyłającymi do linków in-
ternetowych stron.

Apelujemy, by zastrzeżenia o zacho-
waniu danych podawać bezpośrednio 
przy nazwisku bądź na końcu tekstu 
e-maila. Jak widać licho nie śpi.

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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Jeżeli jesteś człowie-
kiem solidnym i pra-
cowitym, to będziesz 
się czuć dobrze ma-

jąc szefa spod znaku „Barana”. Taki 
zwierzchnik najbardziej ceni u podwład-
nych pracowitość, sumienność i w ogóle - 
staranne wykonywanie poleceń. Odwza-
jemni Ci się dbałością o Twoje interesy.

Szef spod zna-
ku „Byka” jest miły, 
uprzejmy, ale nie nale-
ży przeciągać struny. 

Ceni pracowników, którzy pomagają mu 
w rozwoju firmy. Jest uparty, ale spokojny 
i zgodny. Jeśli uda Ci się go przekonać, za-
wsze przyzna Ci rację. Szefowie spod zna-
ku „Byka” są spokojni, pracowici i pogodni.

Nie jest łatwo być 
podwładnym szefa 
„Bliźniaka”. Pracowni-
cy są narażeni na je-

go zmienne nastroje, humory i przesad-
ne wymagania. Szefowie spod tego zna-
ku, pomimo swoich cech charakteru, lu-
bią być cenieni i podziwiani przez pra-
cowników. Są dobrymi organizatorami.

Przełożony „Rak” 
jest w stosunku do 
pracowników miły, 
uprzejmy i ujmujący, 

ale wymaga tego samego od podle-
głych mu ludzi. Ma poczucie humo-
ru i nie jest zawistny. W ocenie ludzi 
jest sprawiedliwy. Potrafi docenić i wy-
nagrodzić dobrą robotę, ale nie znosi 
„obijania się” w pracy.

Szefowie spod te-
go znaku są zazwyczaj 
wyniośli, protekcjonal-
ni i zachowujący dystans 

z podwładnymi. Lubią mieć wokół sie-
bie usłużnych i przypochlebnych ludzi, ale 
nie zawsze dobierają sobie właściwych 
współpracowników. Mając szefa „Lwa” 
dość trudno wykazać się własną intencją.

Jeśli jesteś szefem 
spod znaku „Panny” 
najbardziej u pracow-
ników cenisz dobrą, 

staranną robotę, punktualność, prze-
strzeganie zasad dobrego wychowania. 
Tacy szefowie nie znoszą bałaganiar-
stwa, rozrzuconych na biurku papierów.

Pracownicy lubią sze-
fów spod tego znaku. 
Uważają ich za spra-
wiedliwych i życzliwych 

podwładnych. „Wagi” na kierowniczych sta-
nowiskach dbają o ładny wystrój swoich 
gabinetów, ale także o to, żeby zapewnić 
ludziom jak najlepsze warunki do pracy.

Szefowie spod zna-
ku „Skorpiona” potra-
fią właściwie ocenić 
każdego pracownika 
i powierzyć mu pracę, 

przy wykonywaniu, której może się 
w pełni wykazać. Bywają jednak złośli-
wi i dokuczliwi. Od ich decyzji nie ma 
odwołania.

Pan „Strzelec” zarów-
no w życiu prywatnym, 
jak i jako szef jest miły, 
pogodny i życzliwy lu-

dziom. Ponieważ cechuje go pewna łatwo-
wierność, bywa to często wykorzystywa-
ne. Lubi nowości i pracuje z rozmachem.

Szefowie spod te-
go znaku są bardzo 
pracowici, jak mó-
wią złośliwi – więcej 

przebywają w pracy niż w domu. Ta-
kiego podejścia do zadań wymagają 
również od podwładnych. Cenią solid-
ność, pomysłowość i staranność.

Pana „Rybę” jako 
szefa często cechuje 
drobiazgowość i nie-
zdecydowanie. Pra-

cownicy nie zawsze wiedzą, czego od 
nich oczekuje, co nie ułatwia wzajem-
nych kontaktów. Nie mają wielkich am-
bicji, ale cenią dobrze wykonaną robotę.

Jeżeli masz szefa 
spod tego znaku, w pra-
cy na pewno nie bę-
dziesz się nudził. „Wod-

nik” na kierowniczym stanowisku lubi inno-
wacje, ciekawe koncepcje, oryginalne po-
mysły. Nie zawsze jednak potrafi pracowni-
kom jasno sprecyzować swoich wymagań.

Czy jesteś 
dobrym szefem?

Owoce możemy konsumować od 
świtu do nocy i przyrządzać z nich sa-
łatki na słodko, kwaśno, ostro, z mię-
sem, serem, słowem całość, zależna 
jest wyłącznie od naszej inwencji. Nie-

zależnie pamiętajmy, że zima tuż, tuż 
i pomyślmy o zagospodarowaniu owo-
ców, warzyw, których teraz nie brak.

Z pomidorów, bazylii  
i owczego sera

6 pomidorów, kilka liści świeżej bazy-
lii, 25 dag owczego (koziego) białego se-
ra, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka soku z cytry-
ny, 2 łyżki oliwy z oliwek, kilka czarnych 

oliwek, sól, pieprz. Pokrojone w plaster-
ki pomidory układamy na półmisku ra-
zem z rozdrobnionym serem i pokrojony-
mi w krążki oliwkami. Polewamy sosem 
z oliwy, cytryny, soli, pieprzu i drobno po-
siekanego czosnku. Delikatnie miesza-
my, posypujemy posiekaną bazylią.

Sałatka owocowa w arbuzie
1 arbuz, po 2 brzoskwinie, morele 

i owoce kiwi, 20 dag winogron. Sos: 
1/2 szklanki soku z pomarańczy, 1 
łyżka miodu, 4 łyżki rumu, 2 łyżki 
cukru, szczypta cynamonu. Od gó-
ry odciąć 1/3 arbuza. Z większej czę-
ści owocu usunąć pestki i wydrążyć 
łyżeczką kulki miąższu. Brzeg arbu-
za naciąć w ząbki. Pozostałe owo-
ce umyć a z moreli, brzoskwiń i wi-
śni wyjąć pestki. Brzoskwinie i morele 
pokroić w dużą kostkę, obrane kiwi – 
w plasterki. Rozdrobnione owoce wy-
mieszać z kulkami arbuza. Przygoto-
wać sos: sok pomarańczowy podgrze-
wać z cukrem, a gdy cukier się rozpu-
ści, ostudzić. Dodać miód, rum, cyna-
mon i wymieszać. Sałatkę polać so-
sem, wstawić do lodówki na 2 godziny 
a nastęnie włożyć do schłodzonego ar-
buza. Zamiast wiśni można użyć cze-
reśni, ale wtedy dodajemy mniej cukru.

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

ne), garść orzechów włoskich, 1 łyż-
ka oliwy z oliwek, sok z 1/2 cytryny, 
1/4 pęczka zielonej pietruszki, sól, 
pieprz. Śliwki i cebulę pokroić w pla-
sterki lub kostkę, orzechy posiekać. 
Wszystkie składniki połączyć, dodać 
oliwę wymieszaną z sokiem z cytryny, 
solą, pieprzem, częścią zielonej pie-
truszki. Przełożyć do szklanej salaterki, 
przybrać pozostałą pietruszką.

Owocowe wariacje
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Szerokie drzwi do sto-

doły; 8. Schodowa w bloku mieszkal-
nym. 9. Warzywo, symbol zdrowia; 
10. Jan, Przewodniczący Rady Nad-
zorczej SSM; 11. Najważniejsze dla 
modnisi; 12. Rafy koralowe; 13. Rwe-
tes, krzyk; 14. Przyjacielskie odwiedzi-
ny; 16. Manila, trwałe włókno; 19. Do-
datek do gofrów; 20. Świnia z lasu; 
21. Jarzący się napis; 22. Wśród sztuć-
ców; 23. Seria banknotów; 28. Komicz-
na scenka; 31. Jest ich 199 – kursu-
ją w naszych budynkach, będących 
w zasobach SSM; 32. Należy je segre-
gować; 33. Witki; 34. Pompuje krew; 
35. Podręcznik studenta; 36. Nanos 
rzeczny; 37. Budowlana kotew.

PiONOWO: 1. Reklamy roznoszo-
ne na naszych osiedlach; 2. Zwrot-
ki wiersza; 3. Samica wilka; 4. Motyw 
zdobniczy; 5. Tajniki wiedzy; 6. Strefa 
Rozrywki w osiedlu „Chemik”; 7. „Mo-
ja Spółdzielnia”, w której rozwiązu-
jesz krzyżówkę; 14. Jest to 252 „Mo-
jej Spółdzielni” o nakładzie 12 500 
egzemplarzy; 15. Partia ekologów; 
17. Niejeden a 232 w zasobach SSM; 
18. Naturalny satelita Ziemi; 24. Mo-
wa bez słów; 25. Z odznaką w we-
sternie; 26. Płatność za okazaniem; 
27. Skafander eskimoski; 28. Wyje na 
dachu; 29. Alergiczna choroba skóry; 
30. Gwar, wrzawa.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 19 września br. na adres: SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 9/2014 r.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 08/14 z hasłem: Cieszy nas lato 
otrzymują: Joanna monsior, ul. Karola 
Świerczewskiego 46A; Stefania sZro-
ach, ul. Okrężna 4; Anna węglińska, 
ul. Walentego Fojkisa 5A. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu GZM po 
odbiór nagród - niespodzianek. Na-
grodę główną ufundowała firma Suk-
ces s.c., Siemianowice Śl. ul. Wale-

rego Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych. Z udzia-
łu w losowaniu wyłączeni są dłużni-
cy, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, pracownicy SSM i redak-
cja „MS”.

Byłem u lekarza i poprosiłem o syrop 
od kaszlu, a on mi dał nie wiem czemu 
środek na rozwolnienie.

- Zażyłeś ten środek?
- Zażyłem.
- I co, kaszlesz?
- Nie mam odwagi.

J K L
Roz pra wa w są dzie.
- Ile oskar żo na ma lat? — py ta sę-

dzia.
- 35 i kil ka mie się cy.
- A do kład nie, ile mie się cy?
- 57.

J K L
Miałem dziś wspaniały sen! Śniło mi 

się, że pożyczyłeś mi dwa miliony...

- Ucieszę Cię jeszcze bardziej - nie 
musisz mi ich oddawać!

J K L
Blondynka robi zakupy w super-

markecie (dawniej SUPERSAM). Sły-
szy, że coś pika i pika. Rozgląda się, 
w końcu wyciąga z torebki telefon ko-
mórkowy.

- Mama, a skąd wiedziałaś, że je-
stem w sklepie - mówi do słuchawki.
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

s-
32

3/
3-

14

Zielony Konkurs 2014

Niepodległości 32

Walerego Wróblewskiego 2

Pocztowa 15

ZHP 9

Sierpień jeśli chodzi o pogodę – nie da się ukryć – był 
ot, taki sobie. Bywały jednak ciepłe, przyjemne dni, 

a wtedy z przyjemnością wychodziło się na spacery po 
osiedlu, być może by zerknąć na przydomowe ogródki, 
ukwiecone balkony... A już na pewno na zielone.

Chyba wszyscy zgodzimy się, że wygląd miejsca, w jakim 
najczęściej bywamy jest ważny. Fajnie - tak po prostu, wró-
cić z pracy i spojrzeć na coś przyjemnego – na ukwieco-
ny w różnobarwne kwiaty ogródek przydomowy czy ozdo-
biony roślinami balkon – jak nie swój – to przynajmniej są-
siada, sąsiadki, przyjaciela. Dobrze jest na emeryturze „sie-
dzieć” w oknie lub przysiąść na ławce i patrzeć na zielone. 
Zaś całkiem super, gdy ma się siły, cierpliwość i pomysł, by 

zrobić coś w ogródku, na balkonie – dla własnej satysfakcji 
i ku zachwytowi innych.

Nie mieliśmy w sierpniu problemów ze znalezieniem 
ukwieconych balkonów. Również przydomowych ogródków 
w osiedlach SSM widzieliśmy całkiem pokaźną ilość. Szko-
da, że powoli kwiaty kwitnące latem znikają. Na szczęście 
są i takie, które zachowują swe barwy nawet do późnej je-
sieni. I nimi jeszcze będziemy mogli się nacieszyć w ciągu 
najbliższych kilku tygodni.

Sporo „perełek” widzieliśmy w osiedlach „Chemik”, „Bań-
gów”, „Tuwima”, „Centrum”, „Węzłowiec”. Nie omieszkamy 
ich pokazać za miesiąc. Tym razem publikujemy piękniej-
sze balkony z osiedli „Młodych” i „Michałkowice”.


