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Uwaga: Komitety Wyborcze Zakaz naklejania  Uwaga: Komitety Wyborcze
Wybory samorządowe 12 listopada. Rusza kampania. Informujemy Komitety Wyborcze, że władze SSM na pod-
stawie wniosków mieszkańców z ubiegłych lat i już docierających głosów podjęły decyzję o zakazie naklejania 

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

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

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

H o n o r i s  c a u s a  B y t k o w i a n
Sobota 9 września była pięknym, ciepłym i słonecznym dniem, wymarzonym na organizowanie plenerowych 

imprez. Aż wierzyć się nie chciało, że kilkanaście godzin wcześniej, w piątkowe popołudnie, w tym samym 
miejscu na Rynku Bytkowskim nieliczni uczestnicy koncertu „Miłość niejedno ma imię” chronili się przed prze-
nikliwym zimnem, wiatrem i niewielkimi opadami deszczu, by móc posłuchać najpiękniejszych arii operetkowych 
i piosenek z musicali oraz skeczy w wykonaniu artystów scen śląskich.

To załamanie pogody pokrzyżowało nieco piątkowy kon-
cert, który niejako zainaugurował obchody III Święta Bytko-
wa na estradzie głównej. A szkoda, bo było co posłuchać 
i zapewne miłośnicy tego rodzaju muzyki mimo tych wspo-
mnianych niedogodności nie narzekali. Podobnie powo-

dów do narzekania nie mieli uczestnicy kilkunastu imprez 
towarzyszących Świętu Bytkowa – gros z nich prezentuje-
my w odrębnych materiałach – i widownia zebrana na Ryn-
ku w najważniejszym, bo finałowym dniu. 

- ciąg dalszy str. 16, 17

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak mgr inż. Henryk Nowak

L A U R  B Y T K O W A  O T R Z Y M A L I :
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Dyżur Dzielnicowego – osiedle im. J. Tuwima
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich informuje,

że w DK „Jarzębinka” przy ul. Wierzbowej od sierpnia br. dyżur pełni
st. post. Piotr SOKÓŁ, dzielnicowy z rejonu os. im. J. Tuwima.

Dyżury pełnione są w 1. i 3. środę miesiąca w godzinach 1700 – 1900

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Z i m a  2 0 0 6 / 2 0 0 7
Przygotowanie budynków do nadchodzącej zimy, ocena już wykona-

nych prac i ostateczne zatwierdzenie harmonogramu robót i gotowości 
do sezonu grzewczego były najważniejszym zagadnieniem przeprowadzo-
nego 11 września posiedzenia RN SSM. 

D y ż u r y  C z ł o n k ó w  R a d  O s i e d l i  S S M 
– czytaj str. 14

Rada z zadowoleniem przyjęła infor-
mację, że w zasobach SSM dokonano 
przeglądów i wykonano na tej podsta-
wie dziesiątki prac, których podstawo-
wym celem było zapewnienie bezawa-
ryjnych dostaw ciepła i minimalizacja 
strat ciepła w instalacjach wewnętrz-
nych i pomieszczeniach wspólne-
go użytkowania w poszczególnych 
domach. Jako termin ostateczny goto-
wości zasobów do sezonu grzewcze-
go przyjęto 15 września. Natomiast 
ostatecznym terminem przygotowania 
obiektów do zimy – z niewielkimi uję-
tymi w wykazie wyjątkami typu uzupeł-
nienie piasku, szyb w piwnicach – jest 
30 września.

Ponadto, Rada Nadzorcza rozpatrzy-
ła i podjęła uchwały w sprawie:

- zmiany stawek opłat dla dwóch lokali 
użytkowych przy ul. Wróblewskiego 65-67 
w związku z koniecznością dokonania 
wymiany witryn sklepowych,

- nabycia od Huty „Jedność” w likwi-
dacji, prawa wieczystego użytkowa-
nia terenu o powierzchni 2 m2 przy 
ulicy Hutniczej 3-5, gdyż jak wynika 
z geodezyjnego podziału nieruchomo-
ści, teren ten jest zabudowany częścią 
spółdzielczego budynku mieszkalnego 
przy ul. Hutniczej 3 A. Nabycie gruntu 
jest konieczne dla uregulowania stanu 
terenowo-prawnego,

- ustanowienia służebności grunto-
wej na dwóch działkach, przez które 
przebiegać będą sieci elektryczne.

Rada Nadzorcza na posiedzenie 
ciąg dalszy na str. 4
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zaprosiła 20 osób, posiadających zale-
głości czynszowe – w kilku przypad-
kach narastają od lat – by w bezpo-
średniej rozmowie wysłuchać przyczyn 
i znaleźć wspólne rozwiązanie proble-
mu. W rozbiciu na osiedla struktura ilo-
ściowa przedstawiała się następująco:

- „Tuwima” – 3 osoby, zaległość 
łączna – 21.513,07 zł, - „Michał-
kowice” – 3 osoby – 34.319,68 zł,  
- „Młodych” – 3 osoby – 29.445,85 zł, 
- „Węzłowiec” – 6 osób – 51.559, 76 zł, 
- „Bańgów” – 3 osoby – 24.674,89 zł, 
- „Chemik” – 2 osoby – 12.699,08 zł.

Razem: 174.212,33 zł

Na spotkanie z Radą przybyło 8 osób 
w tym: 2 z os. „Tuwima”, 1 z os. „Mło-
dych”, 2 z os. „Węzłowiec” i 3 z os. 
„Bańgów”. Niestety, ani jeden dłużnik 
nie pofatygował się z osiedla Michał-
kowice, a na dodatek zamieszkali tam 
zadłużeni nie odebrali powiadomień 
o terminie posiedzenia Rady i informa-
cji o wysokości swojego zadłużenia. 
RN po przeanalizowaniu dokumentów 
i wysłuchaniu przybyłych podjęła (bez 
cienia skrupułów) uchwały o wykre-
śleniu z rejestru członków w stosunku 
do wszystkich nieobecnych, jak i do 5 
osób, których wyjaśnienia i deklaro-

wane zobowiązania wyjścia z impasu 
nie gwarantowały możliwości wywią-
zania się z ustaleń i można było je 
zaliczyć do kategorii myślenia życze-
niowego. W dwóch przypadkach Rada 
Nadzorcza ustaliła termin spłaty do 
15. 10. br., a w jednym przyjęła zobo-
wiązanie do zdania mieszkania do 30. 
września. Jednocześnie poinformowa-
no zadłużonych, że w przypadku, gdy 
zobowiązania nie zostaną dotrzyma-
ne, to na listopadowym posiedzeniu 
RN podejmie uchwały o wykreśleniu. 
Obrady prowadził Klaudiusz Kowo-
lik, sekretarz Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. pes

ciąg dalszy 
ze str. 3 Z i m a  2 0 0 6 / 2 0 0 7

Niestety, ten drugi scenariusz miał 
miejsce przy ul. Władysława Rey-
monta 54. Klatka schodowa była tak 
zniszczona, że na skutek licznych 

interwencji i wniosków mieszkańców 
z tego bloku administracja zdecydo-
wała się o rok przyspieszyć jej remont 
i prace malarskie wykonano w ubie-
głym roku. Obecnie mija 12 miesięcy 
od tych robót i wiele wskazuje na to, 
że trzeba by ją pomalować ponownie 
przy okazji prowadzenia prac malar-
skich w całym budynku przy Reymon-
ta 50-56. Podpalona kilka razy skrzyn-
ka na reklamy, graffitti przed wej-
ściem do budynku oraz na ścianach 
na klatkach schodowych to tylko nie-
które przykłady aktywności wanda-
li. Najprawdopodobniej autorami tych 
napisów są kibice „Ruchu Chorzów” 
i „AC Milan”. Nie bardzo chce się wie-
rzyć, że robi to młodzież z tego budyn-
ku, bo przecież ich rodzice zabiega-

li o remont i było nie było, w czyn-
szu zapłacili za pomalowanie tej klat-
ki. Czy mieszkańcy w tym przypadku 
znowu będą się domagać pomalowa-

nia ścian? Z drugiej jednak strony jak 
to jest, że ani jeden z lokatorów z ul. 
Wł. Reymonta 54 nie zauważył nic 
podejrzanego? 

Jeżeli Państwo wiecie coś wię-
cej w tej sprawie, prosimy o kontakt 
z redakcją. Chętnie przeprowadzimy 
dziennikarskie śledztwo.

Niezależnie od opisanego zdarzenia 
na naszych osiedlach wydarzyło się:

„BAŃGÓW”
- ul. Wł. Reymonta 10, ul. M. Skło-

dowska-Curie 63 – wybito szyby 
w drzwiach wejściowych;

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 77-85 – 
zdewastowano domek na placu zabaw.

„CENTRUM”
- ul. Powstańców –zniszczono kilka 

urządzeń na placu zabaw dla dzieci.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Kościelna 36 – stłuczono lam-

pę uliczną;
- ul. Przyjaźni 18-22 – zniszczono 

lokomotywę na placu zabaw;
Na terenie osiedla skradziono 80 ta- 

bliczek o „psiej” tematyce.
„MŁODYCH”

- ul. ks. J. Kapicy – skradziono 
drzwiczki z licznika; 

- Plac Skrzeka i Wójcika 5 A, B 

– skradziono kable oświetleniowe 
w budynku i przed budynkiem.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 4 B – 

zniszczono skrzynkę na reklamy;
- ul. Okrężna 13 – skradziono czuj-

nik temperatury do centralnego ogrze-
wania;

- ul. Okrężna – przy 2. garażach 
skradziono plastikowe rynny;

- ul. Hermana Wróbla 3 B – włama-
no się do piwnicy, zniszczono drzwi 
i z kosz na śmieci;

Z terenu osiedla zniknęło 6 tabliczek 
„Posprzątaj po psie”.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Wł. Jagiełły 31 D – skradziono 

samozamykacz.
 mig

M a l u j ą  p o m a l o w a n e
Co roku plan remontów na osiedlu „Bańgów” przewiduje pomalowanie 

kilkunastu klatek schodowych. Po wykonaniu tych prac klatki wyglą-
dają jak nowe, a później od samych mieszkańców zależy, jak długo będą 
utrzymane w takim stanie, czy będą czyste, czy też staną się miejscem, 
którym bardzo chętnie interesują się osiedlowi grafficiarze?

Osiedle „Bańgów” ul. Wł. Reymonta 54 - malowano październik 2005 r. 
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Z pewnością nie, gdyż 
wiele planowanych zmian 
wymaga wcześniej szcze-
gółowego omówienia i kon-
sultacji, przygotowania pla-
nów, projektów, uzgodnień. 
Tym bardziej, że wszystkie 
samorządy osiedlowe mają 
zamiar przeznaczać coraz 

więcej środków finanso-
wych na rewitalizację prze-
strzeni publicznej na swo-
ich osiedlach. Ich inicjatywy 
są zresztą zgodne z kierun-
kiem działań, jaki na ostat-
nim Zebraniu Przedstawicie-
li Członków przyjęli delegaci. 
Z jednej więc strony Radom 
Osiedlowym przyjdzie 
zabezpieczyć środki finan-
sowe na niezbędne remon-
ty substancji mieszkaniowej, 
a z drugiej realizować pla-
ny związane z ciekawszym 
zagospodarowaniem osiedli. 
Wiele tych zamierzeń jest 
jeszcze na etapie wstęp-
nych koncepcji, jednak 
szefowie RO zdecydowa-
li się nimi podzielić, licząc 
na oddźwięk ze strony 
mieszkańców, którzy swo-
imi uwagami mogą rów-
nież przysłużyć się opra-
cowaniu tych projektów.

Rada Osiedla 
„Młodych”

Marian Odczyk, przewod-
niczący: – Jednym z naszych 
najważniejszych celów jest 
przebudowa placu pomniko-
wego, który według powstają-

cego projektu będzie miał cha-
rakter rekreacyjno-wypoczyn-
kowy. W tym miesiącu zamie-
rzamy zakończyć tworzenie 
jego nowej koncepcji, któ-
ra będzie również omówiona 
w gronie animatorów Rynku 
Bytkowskiego. Jego realizacja 
będzie wymagała pozyskania 

środków finansowych z gmi-
ny oraz od różnych sponso-
rów. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców osiedla do dys-
kusji na temat tego projek-
tu. Ponadto, w przyszłym roku 
mamy zamiar wybudować 
boisko do siatkówki w pobli-
żu ul. Jana N. Stęślickiego 
oraz utworzyć miejsce rekre-
acji dla dzieci i młodzieży przy 
pl. Skrzeka i Wójcika.

Rada Osiedla 
„Chemik”

Jan Dudek, przewod-
niczący: – W planach na 
przyszły rok mamy budowę 
nowego placu zabaw przy 
ul. Wróblewskiego 39-41, 
który będzie spełniał wszyst-
kie normy bezpieczeństwa. 
Do tej pory nasze osiedle nie 
miało takiego obiektu. Obec-
nie trwają prace przygoto-
wawcze związane z posze-
rzeniem parkingu przy 
DK „Chemik”, dzięki cze-
mu powstaną nowe miejsca 
postojowe. Będziemy konty-
nuować rewitalizację kolej-
nego terenu za Rynkiem 
Bytkowskim, przy ul. Wale-
riana Wróblewskiego 65.

Rada Osiedla 
„Węzłowiec

Wiesław Jaźwiec, prze-
wodniczący: – Ponieśliśmy 
w tym roku olbrzymie kosz-
ty związane z budową nowo-
czesnego boiska sportowego. 
W przyszłorocznym budżecie 
będziemy dysponować mniej-
szymi środkami finansowymi 
na tego typu cele. Rozważa-
my jednak utworzenie skwe-
ru wypoczynkowego, któ-
ry miałby podobny charak-
ter jak teren przy ul. Waleria-
na Wróblewskiego 73 na os. 
„Chemik”. To bardzo cieka-
wy pomysł i na pewno wart 
kontynuacji. Wstępnie planu-
jemy jego lokalizację pomię-
dzy ul. Władysława Jagieł-

ły a Grunwaldzką w okolicach 
przedszkola. Będziemy o tym 
rozmawiać na najbliższym 
posiedzeniu RO.

Rada Osiedla 
„Michałkowice”

Krzysztof Śpiewak, prze-
wodniczący: – Nadal sporo 
pieniędzy w naszym budże-
cie pochłaniają naprawy 
dachów. Mamy jednak też 
kilka projektów dotyczących 
modernizacji przestrzeni. Jest 
już gotowy plan zagospodaro-
wania terenu przy ul. Przyjaź-
ni 44, gdzie powstaną nowe 
garaże, parking i chodniki. 
Chcemy też uporządkować 
teren pomiędzy przychodnią 
zdrowia a nowym supermar-
ketem. Ponadto, we współ-
pracy z radnym naszej dziel-

nicy chcielibyśmy doprowa-
dzić do budowy wspólnego 
przystanku autobusowego 
w rejonie placu 11. Listopa-
da, gdyż obecne rozwiąza-
nie przysparza sporo kłopotu 
mieszkańcom korzystającym 
z komunikacji miejskiej.

Rada Osiedla 
„Bańgów”

Jan Matyszok, wiceprze-
wodniczący: – Bardzo zale-
ży nam na pozyskaniu do 
współpracy gminy w spra-
wie utworzenia kompleksu 
sportowego na bazie obec-
nie istniejącego boiska. 
Będziemy starać się pozy-
skać władze miasta do tego 
pomysłu, gdyż leży to na 
gminnym terenie. Widać, że 
takie działania są potrzeb-
ne, gdyż w dni wolne od pra-
cy gromadzi się tam coraz 
większa rzesza mieszkań-
ców. W przyszłym roku ma 
powstać również nowy plac 

zabaw przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 1 oraz planujemy 
budowę nowych miejsc par-
kingowych przy ul. M. Skło-
dowskiej-Curie 25-35.

Rada Osiedla 
„Centrum”

Ryszard Kunicki, prze-
wodniczący: – Nasze pla-
ny dotyczą poszerzenia dro-
gi osiedlowej od ul. Kolejo-
wej, jednak są pewne prze-
szkody związane z biegną-
cą tam siecią techniczną, 
które najpierw musimy roz-
wiązać. Staramy się też 
o pozyskanie nowych tere-
nów pod parkingi osiedlo-
we i budowę garaży. Szcze-
gólnie chodzi o tereny przy 
ul. Karola Świerczewskiego 
i Ryszarda Gansińca. mig

O d m ł o d z i ć  o s i e d l a
Wraz z nadejściem jesieni wszystkie Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej swoją uwagę zaczęły skupiać na planach remontowych 
i modernizacyjnych na 2007 rok. Czy myślenie o tym, gdy koniec roku wydaje się 
jeszcze dosyć odległy, nie jest przesadą?

Plany na „Młodych” dotyczą także trawiastego boiska, 
na którym czasami odbywają się imprezy dla dzieci.

Na „Węzłowcu” przymierzą się do wykonania skwerku, wzo-
rując się na oddanym do użytku przy Wróblewskiego 73.
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Emocjonujących akcji było mnóstwo.

Ta prawda znana od lat potwierdzi-
ła się w pełni kolejny raz po zakoń-
czeniu wspólnej budowy drogi łą-
czącej ulicę Pocztową z parkingiem 
przy bloku należącym 
do Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszka-
niowej.

Odcinek drogi nale-
ży bowiem do Spół-
dzielni Mieszkanio-
wej „Michał”, natomiast 
część parkingu, gdzie 
mieszkańcy z budynku 
przy ul. Pocztowej 14 
zostawiają swoje samo-
chody, do SSM. Gra-
niczne położenie ulicy 
powodowało problem. 
Żaden z sąsiadów 
nie chciał sam napra-
wić zdezelowanej nawierzchni drogi. 
W SSM twierdzono, że należy to do 
obowiązków SM „Michał”. Z kolei tam 
tłumaczono, że po drodze jeżdżą kie-
rowcy dojeżdżający do parkingu przy 

zasobach SSM. Gdy SSM zdecydowa-
ła się partycypować w kosztach napra-
wy, okazało się, że SM „Michał” ma 
pilniejsze remonty do wykonania np. 

naprawy dachów czy remonty komi-
nów w budynkach mieszkalnych znaj-
dujących się na tej posesji.

W końcu jednak doszło do porozu-
mienia i ustalono zasady partycypowa-

nia w kosztach naprawy spornej dro-
gi. Każda ze stron zgodziła się pokryć 
połowę kosztów naprawy. I okazało się, 
że nie chodzi wcale o duże pieniądze. 

Obie spółdzielnie 
wyłożyły na ten cel 
po 5 tysięcy złotych. 
Środki te wydano 
na wycinkę drzewa, 
którego wystające 
korzenie zniszczyły 
istniejącą wcześniej 
nawierzchnię asfal-
tową i na położe-
nie ponad 100 mkw. 
odcinka drogi z kost-
ki brukowej oraz na 
nowy chodnik. Posta-
nowiono też napra-
wić nawierzchnię ist-
niejącego parkingu, 

gdzie stoją samochody mieszkańców 
z obydwu spółdzielni. I w ten sposób 
droga zamiast dzielić spółdzielnie teraz 
z obopólnym pożytkiem i zadowole-
niem mieszkańców je łączy. mig

W y n i k i  j a k  w  h o k e j u

O tym, że procedura postępowa-
nia z dłużnikami jest długotrwała, 
pisaliśmy dziesiątki razy. Zwieńcze-
niem wszystkich prawem przewidzia-
nych czynności w dyscyplinowaniu nie-
płacących jest eksmisja, do której dro-
ga wydaje się nie dość, że baaaar-
dzo długa, to najeżona ograniczeniami. 
Sporo osób uważa, że niewnoszenie 
opłat jest bezkarne, bo gdzie tam do 

usunięcia mnie z mieszkania. Myśle-
nie takie jest oparte na błędnych prze-
słankach, bo choć proces to długotrwa-
ły, to jednak eksmisje są wykonywa-
ne. Ostatnio przekonał się o tym jeden 
z mieszkańców os. „Węzłowiec”. Loka-
tor pomimo wielokrotnego powiadamia-
nia o terminie przymusowego wysie-

dlenia z zajmowanego mieszkania nie 
pojawił się nawet, gdy komornik przy-
stąpił do swych czynności. Rzeczy „nie-
szczęśnika” zgodnie z prawem – spisa-
ne z natury –zdeponowano w magazy-
nie. Koszt przechowywania jego dobyt-
ku powiększy tylko skalę zadłużenia. 
Wbrew więc obiegowej opinii nie jest 
tak, że dłużnik może lekceważyć swoje 
należności, bo nic mu nie zrobią.

Eksmitują

Rewelacyjnie spisała się drużyna 
osiedla „Chemik” w przeprowa-

dzonym w pierwszych dniach wrze-
śnia turnieju piłkarskim z okazji III 
Święta Bytkowa.

Piłkarze z „Chemika” w rozegranych 
meczach gromili wręcz swych rywa-
li, a w finałowym pojedynku pokona-
li 12 : 2 drużynę z os. „Korfantego”. 
Oni też w pełni zasłużenie zdobyli 
pierwsze miejsce. W turnieju uczest-

niczyło 6 drużyn podzielonych na dwie 
grupy. Finałowe spotkanie rozegra-
no przy bardzo zimnym wietrze w pią-
tek 8 września. Wszystkie mecze gra-
no na nowym boisku na os „Węzło-
wiec” pod opieką medyczną dr. Jerze-
go Beckera i sędziowskim okiem Zyg-
munta Soboty. Najlepszym strzelcem 
turnieju został: Sebastian Pokorski, 
strzelec 11 bramek. Kolejnymi bram-
kostrzelnymi zawodnikami byli: Woj-

ciech Nowak i Marcin Krzywka.
Zwycięską drużynę tworzyli: Seba-

stian Pokorski – kapitan, Marcin 
Krzywka, Adam Golda, Jacek Polew-
ski, Adam Wolski, Adam Franz 
i Tomasz Franz. 

Zwycięzców uhonorowano pucha-
rem, a wszystkich uczestników fina-
łu udekorowano medalami. Dekora-
cji dokonał m.in. Wiesław Jaźwiec – 
przewodniczący RO „Węzłowiec”.

Drużyna os. „Chemik” z sędzią Zygmuntem Sobotą.

Ta droga już nie dzieli.

Zgoda buduje
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Marian Twardoń miesz-
ka w Rudzie Śląskiej i jest 
mistrzem FIDE, tj. Międzyna-
rodowego Związku Szacho-
wego oraz trenerem Akademii 
Szachowej w Warszawie. Na 
Rynek Bytkowski przybył drugi 
raz. Przed rokiem chęć wygra-
nia z mistrzem zgłosiły 22 oso-
by. W tym miłośnicy „królew-
skiej gry” również nie zawie-
dli, bo zmierzyć się chciało 
20 szachistów. Chociaż żaden 
z nich nie dał rady pokonać 
mistrza, to jeden – Jan Wie-
czorek – był o krok od zwycię-
stwa. Marian Twardoń dopro-
wadził jednak do remisu.

- Traktuję to spotkanie jako 
formę promocji szachów 
wśród mieszkańców Siemia-
nowic Śląskich. W symulta-
nie chodzi po prostu o to, 
aby mieć możliwość zagrać 

z mistrzem, a może i z nim 
wygrać. W ubiegłym roku 
było tu bardzo sympatycznie, 
tym razem jest podobnie – 
powiedział Marian Twardoń.

Otwierając zawody, Jacek 
Knitter, członek Stowarzy-
szenia Przyjaciół Bytkowa 

i pomysłodawca przepro-
wadzenia symultany życzył 
wszystkim, aby rozegrali cie-
kawe partie. Przypomniał, że 
w 2005 roku Marian Twar-
doń wygrał 20 partii i dwie 

zremisował. – Mam nadzie-
ję, że tym razem dacie Pań-
stwo mistrzowi srogi rewanż 
– stwierdził Jacek Knitter.

Jednak i tym razem okaza-
ło się, że mistrz nie na dar-
mo jest mistrzem i po trzech 
godzinach stawka zawodni-

ków się wykruszyła. Osta-
tecznie Marian Twardoń 
wygrał 18 partii i dwie zremi-
sował. Remisy uzyskali: Jan 
Wieczorek i Bogusław Zgo-
da, który jest jednocześnie 
opiekunem koła szachowego 
przy MDK „Jordan”. Najmłod-
szy uczestnik imprezy – Mar-
cel Przykuta grający w „Jor-
danie” powiedział: - Już drugi 
raz uczestniczyłem w symul-
tanie. W szachach najbar-
dziej podoba mi się wygrywa-
nie. Może następnym razem 
zagram jeszcze lepiej.

Zwłaszcza na twarzach 
najmłodszych zawodni-
ków było widać chęć wygra-
nia z mistrzem. Tym razem 
jeszcze się nie udało, ale kto 
wie, jak będzie następnym 
razem, bo Marian Twardoń 
od połowy października pro-
wadzić będzie zajęcia w kół-
ku szachowym w DK „Che-
mik” i niewykluczone, że 
wychowa sobie pogromcę. 
Informacja o zajęciach czy-
taj str. 28 migp

W turnieju uczestniczy-
ły 4 drużyny reprezentujące: 
SP 20, SP 1, SP 11 i SP 8. 

Poziom rozgrywek był bardzo 
wyrównany, chociaż spotka-
ły się w nich drużyny posiada-
jące różne umiejętności tech-
niczne. Niektórzy zawodnicy 
grali już ze sobą od wielu lat, 
inni byli na etapie budowania 
drużyny. Jednak nie przeszko-
dziło im to w nawiązaniu rów-
nej walki i udowodnili, że w pił-
ce nożnej liczy się ambicja, 
wola walki i chęć wygranej. 
O zaciętości meczów niech 
świadczy to, że kończyły się 
niewielką różnicą bramek.

- Co prawda bramek było 
stosunkowo mało, ale emo-
cji na pewno nie brakowało. 

Chłopcy grali bardzo czysto, 
w całym turnieju nie mieliśmy 
ani jednego rzutu karnego! – 
mówi Ryszard Seręga, szef 
Zarządu Miejskiego TKKF. 
Mecze sędziował Aleksan-
der Folta, nauczyciel wf.

W efekcie tytuł Mistrza 
Bytkowa zdobyła druży-
na z SP 20 z os. „Tuwima”, 
która w finale po wyrówna-
nej walce pokonała zespół 
z SP 1 z os. „Chemik”.

- Gramy ze sobą w druży-
nie od 3 lat. Mamy dobrego 
trenera pana Piotra Zyga-
dło, który po wygranych 
meczach zaprasza nas na 
lody – podkreśla Kamil Bęt-
kowski z SP 20.

- Bardzo dobrze grało się 
nam na nowej nawierzchni. 
Jest miękka i dobrze się po 
niej biega – dodaje Bartosz 
Wańczura.

Zwycięska drużyna wystą-
piła w składzie: bramkarze - 
Maciej Wieczorek i Mate-
usz Respondek, obrońcy - 
Bartosz Wańczura, Kuba 
Sieradzki, Adrian Kern, 
Arkadiusz Przepióra, 

napastnicy - Daniel Kurzaj, 
Krzysztof Malordy i Kamil 
Bętkowski.

Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali z rąk Ryszarda 
Seręgi i Zbigniewa Krup-
skiego pamiątkowe meda-

le, a szkoły puchary i dyplo-
my ufundowane przez ZM 
TKKF. Ponadto, nagrody 
otrzymali: król strzelców – 
Andrzej Straus (SP 11), naj-
lepszy bramkarz – Mateusz 
Respondek (SP 20) i najwa-

leczniejszy zawodnik – został 
nim Marek Franz (SP 1).

Klasyfikacja końcowa  
turnieju:

I – SP 20, II – SP 1,
III – SP 11, IV – SP 8.

   mig

Marian Twardoń – z prawej –  i tym razem  
nie dał się pokonać.

7 września gościł na Rynku Bytkowskim Mistrz Sza-
chowy Marian Twardoń. Rozegrał on symultanę 

szachową. Uczestniczyło w niej 20 osób. Symultana to 
szachowe spotkanie, w którym arcymistrz bądź też jak 
w tym przypadku mistrz, rozgrywa równolegle partię 
z wieloma graczami.

„ B i j ”  m i s t r z a

Pasjonujący przebieg miał turniej piłki nożnej szkół 
podstawowych o Mistrzostwo Bytkowa zorganizo-

wany 7 września przez ZM TKKF. Wszystkie mecze odby-
ły się na osiedlu „Węzłowiec” na oddanym w tym roku 
do użytku nowym boisku sportowym.

Grali fair 
play

Zadowolona zwycięska drużyna.

III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa
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Jednak na szczęście w momencie, 
gdy na zieleńcu przy placu pomniko-

wym, zebrały się dzieci, zza chmur 
wyszło słońce i towarzyszyło im przez 
większą część imprezy. Prowadził ją 
szef DK „Chemik” – Zbigniew Krup-
ski, a dzielnie pomagali mu w tym 
przedstawiciele ZM TKKF, RO i ADM 
„Młodych”. Dla dzieciaków przygoto-
wano w tym dniu całe mnóstwo kon-
kursów, gier i dużo wspólnej zabawy. 
Dzięki hojności sponsorów postarano 
się o szereg atrakcji, do których malu-
chy ustawiały się w kolejce. W tym 
dniu wszyscy uczestnicy konkursów 
byli nagradzani drobnymi upominkami 
i słodyczami.

Dzieci tak chętnie uczestniczyły 
w proponowanych zabawach, że orga-
nizatorzy

musieli przeprowadzać je
w kilku partiach, dzieląc uczestni-

ków na starszych i młodszych. Wła-

ściwie każdej rozgrywanej konkuren-
cji do końca towarzyszyły emocje i było 

widać, że nikt nie zamierza tak łatwo 
się poddać. Jeden z konkursów, pole-
gający na tym, kto szybciej zajmie wol-
ne krzesło, wygrała 10-letnia Magdale-
na Czekalska. Po raz pierwszy w życiu 
wygrałam. Trzeba było jednak mieć łut 

szczęścia. Fajnie jest tu na tym festynie 
– powiedziała nam Magda.

Kilkanaście zawodniczek zgłosiło się do 
konkursu hula-hoop, który stał na bardzo 
wysokim poziomie. Najlepsze zawod-
niczki przez kilka minut zręcznie kręci-
ły biodrami, aby utrzymać koło na odpo-
wiedniej wysokości. W sumie wygrała go 
10-letnia Wiktoria Perlak, która stwier-
dziła: - Od kilku lat trenuję gimnastykę 
artystyczną i balet, więc hula-hoop obec-
nie łatwo mi przychodzi. Przyznaję jed-
nak, że początkowo trudno było się tego 
nauczyć. Trzeba mieć dobry ruch bioder 
i umieć wyczuć rytm koła.

Kto był już zmęczony rywaliza-
cją w grupie, mógł spróbować swo-
ich sił w polowaniu na „lisa”, bowiem 
w samym środku osiedla pasjona-
ci z siemianowickiego klubu łączno-
ści rozstawili swoje nadajniki i ante-
ny po to, aby dać szansę startu dzie-
ciom w zawodach polegających na doj-
ściu do wyznaczonego celu za pomo-

cą sygnału nadawanego przez ukry-
ty nadajnik. Chętnych do sprawdzenia 
swoich krótkofalarskich umiejętności 
było sporo. W ciągu godziny w polo-
waniu na „lisa” wystartowało kilka-
dziesięcioro dzieci. Członkowie siemia-
nowickiego klubu łączności pomaga-
li uczestnikom dojść do celu i udzielali 
potrzebnych wskazówek.

Zmaganiom dzieci w różnych kon-
kurencjach pilnie przyglądali się ich 
rodzice i opiekunowie. Gdy wygrywały, 
razem dzielili z nimi radość, gdy zdarzy-
ła się porażka, musieli dodać otuchy. 

- Powinno być więcej takich imprez, 
bo to kształtuje prawidłowe postawy 
u dzieci i zachowanie fair play. Jestem 
z dwoma kilkuletnimi córkami, które 
nie mogą się doczekać, kiedy wystar-
tują w jakiejś konkurencji – powiedzia-
ła Jolanta Hrubik.

III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa

W słońcu i deszczu
Do ostatniej chwili organizatorzy festiwalu gier i zabaw na os. „Mło-

dych” obawiali się, czy kapryśna w tym dniu aura nie popsuje imprezy, 
na którą najmłodsi mieszkańcy czekali z utęsknieniem. Pogoda bowiem jak 
na końcówkę lata, festyn odbył się 5 września br., nie rozpieszczała.

 Polowanie na radiowego „lisa” nie należało do łatwych zadań.

Gdyby tak krzeseł starczyło dla wszystkich to... zadanie byłoby banalne.

Susy na piłkach to ci była frajda.
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Bardzo dobrze o tym wiedzieli młodzi 
chłopcy, którzy zgłosili się na konkurs 
rzutów indywidual-
nych do kosza, jaki 
odbył się na nowym 
boisku na os. „Mło-
dych” 8 września. 
Boisko to o bor-
dowej nawierzch-
ni ułożonej z gumo-
wej kostki, charak-
teryzującej się dużą 
elastycznością chro-
niącą przed uraza-
mi, stało się ideal-
nym miejscem do 
rozegrania turnie-
ju. Pomimo nie naj-
lepszej pogody, wiał 
silny i porywisty wiatr, a chmury na niebie 

cały czas zwiastowały nadejście desz-
czu, na boisku zgromadziła się ósemka 

młodych chłopców spragnionych zwycię-

stwa w tej szczególnej konkurencji. 
Po krótkiej rozgrzewce, przystąpili do 

konkursu. Każdy miał po 3 rzuty, po 
czym odpadało dwóch zawodników. 
Widać było, że oprócz techniki i umiejęt-
ności trzeba było mieć przysłowiowy łut 
szczęścia, gdyż niekiedy piłka jak zaklę-
ta „tańczyła” nad koszem. Po 30 minu-

tach było już wia-
domo, kto jest naj-
lepszy. Zwyciężył 
Kamil Kasperczyk, 
a kolejne miejsca 
zajęli: 2. Michał 
Kuc, 3. Patryk 
Wolnik, 4. Mariusz 
Krupanek. – Od 
dwóch lat gram 
w kosza. Zaintere-
sowałem się tą dys-
cypliną, dzięki kole-
gom z klasy. Bar-
dzo dobrze też czu-
ję się na tym nowym 
boisku – powiedział 

Kamil Kasperczyk. mig

III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa

Podsumowując zakończony festyn, 
członek RO „Młodych” Józef Jagie-
ła podkreślił: - Przez cały czas dzie-

ci świetnie się bawiły. Oby było więcej 
takich pomysłów. Nasza Rada zawsze 
chętnie się angażuje w organizację 
takich imprez. Pogoda była niepew-
na, ale dzieciom to w ogóle nie prze-
szkadzało.

Trochę mniej szczęścia
do aury miały natomiast dziecia-

ki, które 8 września br. zebrały się 
na festynie na os. „Tuwima” Przez 
część imprezy padał po prostu deszcz. 
Jednak ten, kto pomyślał, że mogło to 
zniechęcić dzieci do wspólnej zaba-
wy, grubo się pomylił. Tym bardziej, 

że od samego początku motywował 
wszystkich „Wujcio Adaś”, który przy-
witał się słowami: - Halo, halo, łączymy 

się z wszystkimi mieszkańcami osiedla 
i zapraszamy do wspólnej zabawy! Po 
chwili z głośników popłynęła muzyka 
i już wszyscy razem śpiewali: Ole! Ole! 
Ole! Witamy się! Zaprzyjaźniamy się!

„Wujkowi Adasiowi” dzielnie poma-
gał mający prawie 2,5 metra wzrostu 
„Wujek Marek” oraz „Ciocia Ela”. Atrak-
cji i wspólnych zabaw było tak dużo, że 
dzieciaki nie miały czasu zwracać uwa-
gi na panującą pogodę. Sporo emocji 
dostarczył konkurs przeciągania liny, 
w którym chłopcy wystąpili przeciw-
ko dziewczętom. Ci pierwsi, szybko 

przekonali się, że nie będzie wcale 
tak łatwo, bo przegrali pierwszą rundę. 
Dziewczęta przed następną próbą sta-
rały się wjechać im na ambicję, krzy-
cząc: Chłopaki to „cieniasy”! Jednak 
to też nie pomogło i chłopcy musie-
li uznać wyższość dziewczyn, których, 
co trzeba przyznać, było do ciągnięcia 
liny dwa razy więcej. 

A później nieoczekiwanie na zaba-
wę przybył „Prosiaczek Józio”, po czym 
dzieci wprost rzuciły się na powitanie 
go. Nie sposób wymienić wszystkich 
zabaw i konkursów z udziałem dzieci, bo 
było ich... mnóstwo. Gdy przyszedł czas 
rozstania z „Wujciem Adasiem”, dzieci 
nie pozwoliły mu odejść. Udało mu się 
wyzwolić dopiero wtedy, gdy obiecał, że 
znów do nich wróci za jakiś czas. mig

Dobrze trafiali
Kto gra w koszykówkę, ten dobrze wie, że o zwycięstwie w tej grze decydu-

ją często rzuty osobiste. Są one dla każdego zawodnika sprawdzianem 
jego techniki, umiejętności i trzymania nerwów na wodzy. Po prostu czym 
dla każdego piłkarza są rzuty karne, tym dla koszykarza rzuty osobiste.

Rzuty osobiste - sprawdzian umiejętności i trzymania nerwów na wodzy.

Te buzie mówią wszystko!!!

Chłopaki to „cieniasy”!
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ciąg dalszy na str. 11

Na wszystkich uczestników zawo-
dów, bez względu na zajęte miej-
sce, czekały drobne upominki, a naj-
lepsi otrzymali puchary, dyplomy oraz 
koszulki z napisem „Święto Bytkowa”.

- Mieliśmy mało czasu na przygoto-
wanie zawodów, ale jesteśmy zadowo-
leni z frekwencji. Szczególnie zależało 
nam pokazaniu postępów w pływaniu 

rodzicom dzieci z najmłodszych klas 
szkoły podstawowej – stwierdził Miro-
sław Wyszyński, dyrektor ZSS nr 1 
w Siemianowicach Śląskich.

Chociaż w zawodach liczyło się 
samo uczestnictwo, w niektórych kon-
kurencjach młodzi pływacy uzyskali 
bardzo dobre rezultaty, a o pierwszym 
miejscu decydowały niekiedy dziesią-
te części sekundy. Ich zaangażowa-
nia, ambicji i woli walki pozazdrościć 
by mogli dużo starsi od nich zawod-
nicy. Do sportowej walki i maksymal-
nego wysiłku zagrzewali młodych pły-
waków licznie zgromadzeni na widow-
ni rodzice, którzy z dumą przygląda-
li się wyczynom swoich milusińskich. 

Występ każdego zawodnika był nagra-
dzany rzęsistymi brawami. – Zawody 
są dobrze zorganizowane, widać, że 
trenerzy wkładają dużo wysiłku w pra-
cę nad dziećmi. I co może najważniej-
sze, dzieci mają dużą chęć do pływa-
nia i lubią to robić – powiedział pan 
Krzysztof, ojciec jednego z młodych 
pływaków.

Wyniki  
zawodów

25 m stylem motylkowym dziewcząt:
1. Kinga Sosna – 22,09 s,
2. Julia Sulima – 22,68 s,

3. Agata Borkowska – 23,68 s.
50 m stylem grzbietowym dziewcząt:

1. Marta Milewska – 43,25 s,
2. Dorota Kulig – 47,50 s,

3. Agnieszka Janas – 51,88 s.
50 m stylem klasycznym dziewcząt:

1. Kinga Sosna – 50,14 s,
2. Paulina Kowol – 54,03 s,

3. Ewa Wróblewska – 55,78 s.
50 m stylem dowolnym dziewcząt:

1. Marta Milewska – 39,56 s,
2. Dorota Kulig – 42,86 s,
3. Julia Sulima – 44,85 s.

25 m stylem motylkowym chłopców:
1. Kamil Fuks – 25,90 s.

50 m stylem grzbietowym chłopców:
1. Mateusz Zając – 48,44 s,

2. Kamil Fuks – 52,51 s,
3. Artur Imiolczyk – 54,22 s.

50 m stylem klasycznym chłopców:
1. Dawid Fremel – 47,69 s,

2. Martin Bobrowski – 48,55 s,
3. Patryk Bogal – 56,58 s.

50 m stylem dowolnym chłopców:
1. Martin Bobrowski – 38,66 s,

2. Dawid Fremel – 38,90 s,
3. Mateusz Zając – 44,40 s.

mig

Młodzi tenisiści mieli do dyspozy-
cji kilka stołów do ping-ponga, na któ-
rych rozegrano turniej systemem każ-
dy z każdym. Część dzieci przyszła 
sama, inne pod opieką wychowawczy-
ni z SP nr 11. - W tenisa gram od 4 lat. 
Pierwsze ruchy pokazał mi mój tata, 
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Blisko 50. dziewcząt i chłopców wystartowało w zawodach pływackich, 
jakie 9 września zorganizowano z okazji Święta Bytkowa na pływalni 

Zespołu Szkół Sportowych nr 1. Celem zawodów była popularyzacja pły-
wania wśród dzieci oraz dorobku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wod-
nik”, który był jednym z organizatorów imprezy.

Pływają prawie jak Otylia

Dla medali i przyjemności
Młodzi miłośnicy tenisa stołowego mogli spróbować sił i sprawdzić 

swoje umiejętności podczas turnieju zorganizowanego 8 września 
w DK „Chemik”. Współorganizatorem imprezy był ZM TKKF oraz członko-
wie sekcji „Bartek”, którzy czuwali nad sprawnym przebiegiem zawodów, 
sędziowali w poszczególnych meczach oraz służyli zawodnikom swoją 
radą i doświadczeniem.

Poszli...!!!

Rodzice z dumą spoglądali na swe pociechy.
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Część rowerzystów, uczniów 
z Szkoły Podstawowej nr 13 
w Michałkowicach, zanim doje-
chała na osiedle „Młodych” 
przebyła blisko 20 kilometro-
wą trasę biegnącą przez odle-
głe rejony Siemianowic. Prze-
wodnikami tej sporej grupy byli 
członkowie klubu – Zygfryd 
Giesler i Bogusław Mierzwa.

Natomiast na miejscu roz-
grywanych zawodów czekał 
na wszystkich prawdziwy tor 
przeszkód, polegający m.in. na 
przejeździe:

- pomiędzy tyczkami,
- po kładce,
- przewiezieniu kubka z wodą

i na końcu zatrzymanie się przed 
ustawioną podpórką. Później młodzi 
rowerzyści musieli pójść na „stójkę”. 
Ich zadaniem w tym przypadku było 
utrzymanie się w nieruchomej pozy-
cji na rowerze przez jak najdłuższy 
czas. Najlepszym zawodnikom uda-
wało się to zrobić przez ponad 15 
sekund. Ostatnią konkurencją przygo-
towaną dla zawodników była żółwia 
jazda, czyli przejazd przez wytyczony 
odcinek kilkunastu metrów w jak naj-
dłuższym czasie.

- W przygotowanych przez nas kon-
kurencjach chodzi o to, aby nauczyć 
dzieci techniki, by nie jeździły szyb-
ko i siłowo. Wpłynie to na ich bezpie-
czeństwo i umiejętność prawidłowego 
zachowania się na drodze – podkre-

śla Andrzej Czopka, prezes „Swobod-
nych Siemianowice”.

Startujący w zawodach musieli zapre-
zentować swoje umiejętności kolarskie 
polegające nie tylko na dużej wytrzy-
małości fizycznej, ale również na zna-
komitym opanowaniu techniki jazdy na 
rowerze. Wszystkim rozgrywanym kon-
kurencjom towarzyszył gorący doping 
zgromadzonej na imprezie młodzieży. 
Do zdobywania jak najlepszych wyni-
ków zachęcali również nauczyciele, 
którzy przyjechali z młodzieżą na rowe-
rach. Ten swoisty sprawdzian kolar-
skich umiejętności z pewnością przy-
da się jeszcze na niejednej wspól-
nej wycieczce. – Uczestniczyłam we 
wszystkich konkurencjach. Najlepiej mi 
poszło w żółwiej jeździe, ale najbardziej 

podobał mi się tor przeszkód. Wcze-
śniej byliśmy na wycieczce rowerowej, 
panowie przewodnicy wybrali prostą 
trasę – mówi 11-letnia Kinga Lekston. 

– Wzięłam udział tylko w żół-
wiej jeździe, co prawda szybko 
podparłam się nogą i wypadłam 
z trasy, ale nie przejmuję się 
tym. Podobało mi się na rajdzie 
rowerowym, mogliśmy oglądać 
ciekawe zakątki miasta i pozna-
wać jego roślinność – twierdzi 
Adrianna Budzyńska.

Na moc atrakcji w sobotnie 
przedpołudnie na os. „Młodych” 
mogli liczyć nie tylko miłośnicy 
dwóch kółek. Dla najmłodszych 
mieszkańców przygotowa-
no miniturniej rzutu kołami na 

pachołki i piłeczkami do kosza. Dzie-
ciakom co prawda nie udało się cel-
nie trafić za każdym razem, ale zbytnio 
się tym nie przejmowały, bo była to dla 
nich przede wszystkim dobra zabawa. 

Rowerowy tor przeszkód:
1. Mariusz Walerych
2. Paweł Giza
3. Bartosz Bula

Żółwia jazda:
1. Paweł Giza
2. Mariusz Walerych
3. Sebastian Kaczmarczyk

Rowerowa stójka:
1. Paweł Giza
2. Błażej Duszyński
3. Mateusz Kaczmarek

Najaktywniejsi w konkurencjach 
rowerowych:

1. Paweł Giza
2. Mariusz Walerych
3. Bartosz Bula mig

III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa III Święto Bytkowa

obecnie chętnie uczest-
niczę w turniejach szkol-
nych, co robię dla przy-
jemności. O tych zawo-
dach dowiedziałem się od 
pani ze świetlicy – mówi 
13-letni Kamil Dziemba, 
z os. „Centrum”.

Z kolei jego rówieśnik – 
Jarek Kuczmarski z os. 
„Węzłowiec” twierdzi: 
- Nie należę do żadne-
go klubu, lubię po prostu 
takie podwórkowe granie. 
W tenisa nauczyła mnie 
grać moja starsza siostra.

Przez kilka godzin DK „Chemik” żył 
tenisem, a uczestnikom turnieju dziel-

nie sekundowali koledzy, opiekunowie 
oraz znajomi. Jako pamiątkę po turnie-
ju młodzi tenisiści będą mieli meda-

le i puchary oraz nagrody 
w postaci rakietek do teni-
sa, które teraz na pewno 
przydadzą się w podwór-
kowych rozgrywkach.

Końcowa klasyfikacja 
otwartego turnieju tenisa 
stołowego:
1. Łukasz Rurański,
2. Jarek Kuczmarski,
3. Zuzanna Majewska,
4. Kamil Dziemba.
Organizatorzy zapra-

szają na kolejne rozgryw-
ki tenisa stołowego, które 

odbywają się raz w miesiącu w sobo-
tę w DK „Chemik”. Najbliższa impreza 
zaplanowana jest na 14 października 

Rowerami  
po osiedlu

Takiego najazdu rowerzystów na os. „Młodych” w sobotę rano – 9 września, 
dawno nikt nie pamiętał. Blisko 40 młodych sympatyków dwóch kółek 

przybyło przed plac pomnikowy, aby sprawdzić swoje umiejętności w kilku 
konkurencjach przygotowanych przez Klub Turystyki Kolarskiej „Swobodni”.

Miłośników celuloidowej piłeczki nie brakuje.

Humory przed zawodami dopisują

Dla medali… (c.d. ze str 10) 
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Ponad setka seniorów 
w każdy czwartek przycho-
dzi tutaj, aby razem cieszyć 
się z uroków życia w kwie-
cie wieku. Niektórzy spo-
tykają się w klubie od 15 
lat. Jest czas na rozmowę, 
kawę, ciastko i zabawę przy 
akompaniamencie znanych 
śląskich przygrywek. Tym 
razem seniorzy również nie 
zawiedli i licznie przybyli na 
swoją zabawę. 

W przerwach między kolej-
nymi blokami muzycznymi 
był czas, aby porozmawiać 
z koleżankami i kolegami 
o codziennych troskach i kło-
potach. Patrząc jednak na 
twarze seniorów, wydawało 
się, że te problemy ich nie 
dotyczą albo potrafią o nich 
zapomnieć. Uśmiech i życzli-
wość to zdaniem wielu z nich 
najlepsza recepta na życie 
w kwiecie wieku. – Przycho-
dzę do klubu do 12 lat. Towa-
rzystwo jest tutaj bardzo 
dobre, a pan kierownik Zbi-
gniew Krupski i nasza sze-
fowa to przemili ludzie. Lubi-

my jeździć razem na wyciecz-
ki, ostatnio byliśmy w Bren-
nej – mówi Hanna Przybyl-
ska. – Największym powo-
dzeniem cieszą się organizo-
wane wspólne zabawy. Tak 
bardzo lubię tę atmosferę, 
że chodzę też na spotkania 
do klubu „Centrum”. Sama 
zachęciłam do tych spotkań 
chyba już z 20 osób – dodaje 
Teodora Chachurka.

Podczas zabawy doszło 
do miłej uroczystości, pod-
czas której cała sala śpiewa-
ła 100 lat młodej parze, któ-

ra kilka tygodni temu wzię-
ła ślub. Młodzi małżonko-
wie są od dawna członkami 
„Pogodnej Jesieni” i posta-
nowili podzielić się tą rado-
ścią z całym klubem. – 
Razem z mężem nie opusz-
czamy tutaj żadnej impre-
zy. Jesteśmy stałymi bywal-
cami. Chodzę tutaj od kil-
ku lat i zachęciłam moje-
go męża do uczestniczenia 
w tych spotkaniach – pod-
kreśla Łucja Radzioch.

Bardzo dobra lokalizacja 
klubu, który znalazł już wiele 

lat temu swoją siedzibę przy 
DK „Chemik”, sprawia, że 
na każde spotkanie przycho-
dzi ponad 120 osób. Odby-
wają się one w czwartki od 
16:00 do 20:00. O wyśmie-
nitej atmosferze w klubie 
świadczy również otwartość 
na nowych członków, którzy 
już od pierwszego spotkania 
nie czują się tutaj samotni. Na 
pewno pomagają w tym róż-
nego rodzaju niespodzian-
ki i atrakcje przygotowywane 
nieustannie przez Zarząd Klu-
bu Seniora. Można nauczyć 
się tutaj tańczyć, brać udział 
w konkursach, prezento-
wać swój talent wokalny czy 
poetycki. Każda taka inicja-
tywa jest przyjmowana bar-
dzo ciepło i życzliwie. A gdy 
nastanie wiosna, seniorzy 
znów wybiorą się wspólnie 
na wycieczki po najpiękniej-
szych zakątkach naszego 
regionu. Wielu z nich myśli 
myśli już o kolejnych wyjaz-
dach, podczas których będą 
razem wypoczywać na łonie 
natury. Po prostu nie wyobra-
żają sobie życia bez kole-
żanek i kolegów z Klubu 
„Pogodna Jesień”. mig

Na stawie Brysiowym znaj-
dującym się na obrzeżach 
osiedli „Młodych” i „Węzło-
wiec” kilku wędkarzy przez 
3 godziny konkurowało ze 

sobą, próbując złapać jak 
największe okazy.

– Ryba dostała dobrą 
zanętę, jest szansa na dobry 
wynik. Mamy w stawie oka-
załe sztuki płoci, lina, wzdrę-
gi i okonia – powiedział jeden 

z organizatorów imprezy.
Jej uczestnicy solid-

nie przygotowywali się do 

udziału w zawodach. Każdy 
z nich miał swój sposób na 
złowienie ryby. Jedni nasta-
wiali się na różnego rodzaju 
przynęty, inni starali się od 
momentu wylosowania swo-
jego stanowiska odpowied-

nio zanęcić teren. Sędzio-
wie zawodów nie narzeka-
li na dużą ilość pracy, gdyż 
konkurs odbywał się w spor-
towej atmosferze.

- Złapałem ponad trzy kilo-
gramy ryb, co jest dobrym 
wynikiem na tym stawie. 

Łapiemy tutaj ryby wyłącz-
nie dla przyjemności. Po 
zawodach zawsze wypusz-
czamy je z powrotem do 
stawu. Jak ktoś ma ochotę 
zjeść dobrą rybę, to może 
pójść ją kupić do supermar-

ketu – powiedział zwycięz-
ca zawodów. Receptą na 
sukces była dobra zanę-
ta. - Kupuję gotowe zanęty 
i dodaję do tego odpowiedni 
zapach, specjalnie przygo-
towany na to łowisko. Jed-
nak to już jest sekret każde-
go wędkarza – dodał tajem-
niczo Jacek Krawieczek.

Na najlepszych czekały 
puchary i dyplomy. Oto koń-
cowa klasyfikacja:
1. Jacek Krawieczek – 
3350 pkt.,
2. Dariusz Bańka – 570 pkt.,
3. Józef Gazok – 35 pkt.mig

N a  z a b a w i e 
i  r o z m o w a c h

W ramach wielu imprez, jakie odbyły się z okazji III Święta Bytkowa, organizatorzy 
nie zapomnieli również o seniorach. To dla nich zorganizowano zabawę 7 wrze-

śnia br. w klubie „Pogodna Jesień” działającym już blisko od 30 lat w DK „Chemik”.

My zawsze mamy o czym porozmawiać.

Ryby idą na zapach

Ponad trzy kilogramy różnej wielkości i gatunku ryb 
złowił Jacek Krawieczek, zwycięzca zawodów węd-

karskich, jakie 9 września br. zorganizowało prężnie 
działające Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 53 
z Michałkowic.

By było co ważyć, swoje należało odsiedzieć i łowisko odpowiednio zanęcić, przygotować.
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„Skaciorze” w DK „Che-
mik” spotykają się od lat, 
w każdy czwartek, aby 
sprawdzić, jak tym razem 
pójdzie karta i czy uda się 
ograć rywali. Nic więc dziw-
nego, że i w tym turnieju 
trudno było o wolny stolik. 
Wielu z nich uczyło się grać 

w dzieciństwie od rodziców, 
dziadków. Są prawdziwy-
mi hobbystami i pasjonata-
mi tej gry. Najlepsi z nich, 
również z sekcji działającej 
przy DK „Chemik”, startują 
w ogólnopolskich i między-
narodowych turniejach, zaj-
mując czołowe lokaty.

26 zawodników do ostat-
niego rozdania walczyło 
o zajęcie jak najlepszego 
miejsca. O końcowej klasy-
fikacji w niektórych przypad-
kach decydowały pojedyn-
cze punkty. Nie dla wszyst-
kich jednak zajęte miejsce 
było najważniejsze. Część 
z nich przyszła tu po to, aby 
po prostu zagrać w skata, 
którym żyją już od kilkudzie-
sięciu lat.

- Większość uczestników 
tego turnieju to zawodni-
cy sekcji „Chemik – Byt-
ków”, która od lat jest pod-
porą reprezentacji Polski. 

Część z nich już wkrótce 
wyjeżdża na Mistrzostwa 
Świata na Wyspy Bahama, 
gdzie liczymy na ich dobry 
występ. Obecne zawody są 
też dla nich kolejnym eta-
pem na sprawdzenie swojej 
formy przed tą największą 
na świecie imprezą – mówi 

Henryk Brzoska, szef Pol-
skiego Związku Skata.

Z kolei 15 września br. 
w DK „Chemik” rozegrano 
turniej nocny o tytuł Mistrza 
Bytkowa, w którym uczest-
niczyło 40 graczy. „Skacio-
rze” rozegrali 4 serie po 
36 rozdań, by po 8 godzi-
nach zaciętej walki wyłonić 
spośród siebie najlepszego 
zawodnika.

Tytuł Mistrza Bytkowa, 
dodajmy, że mistrzostwa te 
odbyły się już po raz trzeci, 
zdobył Zbigniew Rejter uzy-
skując 3704 pkt. O zwycię-
stwie decydowały dosłow-
nie ostatnie rozdania, gdyż 
różnice punktowe pomiędzy 
kolejnymi zawodnikami były 
minimalne. Kolejne miejsca 
zajęli: 2. Roman Rurański – 
3664 pkt., 3. Witold Solik – 
3632 pkt., 4. Henryk Brzo-
ska – 3574 pkt., 5. Andrzej 
Kraszewski – 3529 pkt.mig

Grano mimo niepogody
3 drużyny uczestniczyły w turnieju piłki siatkowej 

na boisku na „Węzłowcu” zorganizowanym w ramach 
obchodów III Święta Byt-
kowa. Turniej przepro-
wadzono 8 września przy 
chłodnym i porywistym wie-
trze. W wyniku rozegra-
nych spotkań najlepsi oka-
zali się chłopcy z Zespo-
łu Szkół Sportowych V LO 
przed NSZZ ,,Solidarność” 
i FC ,,Chemik”. Uczestników 
uhonorowano dyplomami 
i pucharami.

Zwycięską drużynę tworzyli: Michał Kozioł – kapitan, Seba-
stian Tomczyk, Łukasz Buchta, Szymon Myćka, Wojciech 
Wróblewski, Kuba Gamza, Sebastian Dąbrowski

Najlepsi na piasku
Kilkanaście par zagrało w jednodniowym turnieju 

siatkowej piłki plażowej odbytym 6 września na 
boisku przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 na Bytko-
wie. Do rywalizacji stanęli głównie uczniowie klas liceal-
nych, a pojedynki od pierwszego do ostatniego meczu 
były bardzo zacięte. Tym bardziej, że turniej rozgrywano 
systemem „brazylijskim”, czyli drużyna, która przegra, 
miała jeszcze do rozegrania kolejne dwa mecze.

- Razem chodzimy do klasy sportowej, więc postanowi-
liśmy wspólnie wystąpić w tym turnieju. Wolimy co praw-
da grać w siatkówkę na sali gimnastycznej w sześciooso-
bowej drużynie, ale jej plażowa odmiana ma też swój urok 
– powiedzieli po pierwszym wygranym meczu Karol Strzel-
czyk i Adrian Gniezdorz z klasy I b.

Zespoły grały ze sobą po jednym secie do 15. punktów. 
Co 5 punktów następowała zmiana stron. Większość par 
wykazała się dużymi umiejętnościami gry w siatkówkę. Pod-
kreślić też należy dobrą pracę sędziów, którzy ze względu 
na inne przepisy gry w tej odmianie siatkówki, mieli pełne 
ręce roboty. Turniej rozgrywany przy wspaniałej słonecznej 
pogodzie sprawił, że młodzi sportowcy mogli się przy okazji 
rozkoszować ostatnimi chwilami lata.

Grze zawodników uważnie przypatrywali się Paweł 
Wrzeszcz i Bartłomiej Kucia, nowi nauczyciele wychowa-
nia fizycznego z ZSS nr 1. Była to dla nich pierwsza okazja, 
by sprawdzić umiejętności swoich wychowanków. – Poziom 
drużyn jest dosyć dobry. Obserwujemy tych zawodników 
również pod kątem dalszego opracowania systemu treno-
wania siatkówki. Mamy zamiar doprowadzić do powstania 
dobrej drużyny – stwierdził Bartłomiej Kucia.

Oto końcowa klasyfikacja turnieju:
I – Marcinkowski – Gera; II – Myćka – Wróblewski

III – Malczewski – Nowak, IV – Sołdyński – Kotyński mig

Chociaż skata uważa się za typowo męską grę, to 
zebrani na zawodach w DK „Chemik” 7 września 

br. panowie musieli tym razem uznać wyższość pani 
– Heleny Brody. Zwyciężyła ona w turnieju o Puchar 
Prezesa Sekcji Skata „Chemik – Bytków” zorganizowa-
nym z okazji Święta Bytkowa zdobywając 2301 pkt. Na 
drugim miejscu był Erwin Pypłacz – 2239 pkt, a na trze-
cim – Jan Hołda – 2061 pkt. 

Helenie karta szła

No to gramy nulowera.
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To, że warto uczyć się języka obcego, zwłaszcza angielskiego nie podlega żad-
nej dyskusji. W dzisiejszej rzeczywistości obcy język jest wszechobecny w szkole, 
w pracy i na wakacjach. Atutem każdego poszukującego pracy, podróżującego po 
świecie lub zdobywającego wiedzę Polaka jest znajomość języka angielskiego.

Dynamiczny sposób uczenia się języka oferuje metoda Callana. Od 6 lat Anglo-
man Szkoła Języka Angielskiego wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy rozumie-
ją potrzebę znajomości języka obcego. ANGLOMAN, stosując metodę Callana sku-
tecznie i 4 x szybciej – umożliwia studentom w krótkim czasie sposobność komuni-
kacji w języku angielskim. Jest to znany i ceniony w świecie sposób szybkiego przy-
swajania języka angielskiego. Metoda Callana została uznana przez Englisch Spe-
aking Union za najszybszą metodę nauczania angielskiego.

Misją naszej Szkoły jest promowanie i doskonalenie sprawnego porozumiewa-
nia się w świecie dzięki najwyższej jakości nauczania. Poprzez edukację patrzymy 
na świat z perspektywy innych ludzi, uczymy języka, którym posługują się miesz-
kańcy prawie całego świata. Teraz jako kraj Unii Europejskiej jesteśmy jeszcze bli-
żej j. angielskiego. AngloMan jest Szkołą stworzoną przez profesjonalistów i entu-
zjastów języka angielskiego. Pragniemy rozwijać mu należną pozycję wśród języ-
ków obcych. Przestrzegamy wysokich standardów edukacyjnych, gdyż satysfakcja 
naszych uczniów stanowi trwały fundament dalszego rozwoju naszej Szkoły.

Metoda Callana odpowiednia jest dla każdego: dla dzieci od 10 roku życia, młodzie-
ży i osób dorosłych. Nauka odbywa się w małych grupach podzielonych wg kryteriów: 
wiekowego oraz stopnia zaawansowania. 80 % każdej jednostki dydaktycznej wypeł-
nia konwersacja, dlatego iż najpierw słuchamy, następnie zaczynamy mówić, potem 
czytać, a na końcu pisać. Dlatego też słuchacz w ciągu zajęć mówi i słucha cztero-
krotnie więcej niż jest to możliwe przy zastosowaniu innej metody. Cykl nauczania 
podzielony jest na 12 poziomów nauczania. Po zakończeniu każdego poziomu nastę-
puje sprawdzenie umiejętności językowych poprzez test, którego zaliczenie jest awan-
sem do przejścia na wyższy poziom. Po ukończeniu wszystkich poziomów, słuchacz 
posiada wiedzę i umiejętności na poziomie FCE – Cambridge First Certyficate.

Szkoła AngloMan prowadzi zajęcia w wielu swoich filiach w tym od 5 lat w Siemia-
nowicach Śląskich – Gimnazjum Nr 3 ul. Korfantego 18. Szkoła osiąga bardzo dobre 
wyniki, co potwierdzają rankingi szkół publikowane w tygodniku „Newsweek” (2004 . 
i 2005 r. – 1 miejsce wśród szkół uczących metodą Callana na Śląsku). AngloMan 
Szkoła Języka Angielskiego zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2006/2007.

Zainteresowani mogą szczegółowe informacje uzyskać pod nr tel.  
032 229-14-22  lub na stronie internetowej www.angloman.edu.pl Tekst sponsorowany

ANGLOMAN - PIERWSZA W SIEMIANOWICACH SZKOŁA
U C Z Ą C A  M E T O D Ą  C A L L A N A

„BAŃGÓW”
- ostatni wtorek miesiąca, 1730 ÷ 1900

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

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

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

„CHEMIK”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

- 2. poniedziałek miesiąca, 1600 ÷ 1700

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

- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

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

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

tel. 032-228-52-52

D y ż u r y  R a d  O s i e d l i :
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Anna Cichoń „szalejąca” na pły-
cie z siedmiomiesięczną córeczką Asią 
i synem Hubertem lat 5 stwierdziła: 
Czekaliśmy na festyn całe lato i naresz-
cie doczekaliśmy się. Bardzo fajnie, że 

zabawa jest organizowana i tylko szko-
da, że odbywa się raz do roku.

Podobne opinie wyrażali:
Adrian Hosz: Jest super, jest bardzo 

fajnie i częściej tak powinno być.
Basia Drewniok i Bożena Mikuda 

mówiły: Takie zabawy powinny odbywać 
się co najmniej dwa razy do roku, a naj-
lepiej, co tydzień. Bawią się tu ludzie nie 
tylko z osiedla, ale i okolicy. Bezsprzecz-
nie ważnym jest to, że integrują się starsi 
z młodszymi i razem mogą spędzić czas 
na wolnym powietrzu.

Pięcioletni Kuba Młynartowicz 
powiedział krótko: Jest tu fajnie i podo-
ba mi się.

Kolejni rozmówcy, pragnący pozo-
stać anonimowymi, podkreślali, że 
zmiana terminu spotkania mieszkań-
ców na kręgu dała się odczuć, bo cze-
goś po prostu im brakowało. Tyle opi-
nie, które zapewne ucieszą wszyst-
kich zaangażowanych w organizację 
zabawy, a i dla sponsorów – wymie-
niano ich kilka razy w trakcie zabawy 
(listę wraz z podziękowaniami publi-
kujemy obok) – niech są dowodem, 
że ich pomoc jest dostrzegana i cie-
pło oceniana.

Festyn na Bańgowie od lat dzieli 
się jakby na dwie części: sportową 
i artystyczną. Ta pierwsza to biegi 
przełajowe i turniej piłki nożnej, zaś 
druga... wiadomo.

Część artystyczną rozpoczął 
teatrzyk „Sami swoi” uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemia-

nowicach Śląskich. Dzieci, pod opie-
ką p. Anity Witek, przedstawiły skła-
dankę bajek pod wspólnym tytułem 
„Drogi Panie Andersenie”. Rozpoczy-
nając spektakl, śpiewano (rapując) 

 

piosenkę – tekst ułożyła p. Anita – 
o jakże zasadnym przesłaniu:

Drogi panie Andersenie dzisiaj bajki 
nie są w cenie.

Dziś komórki, komputery to świat 
Matrix nowej ery.

Hej tam, ludzie posłuchajcie. Bajek 
nie zapominajcie.

One świat nam oswajają i mądrości 
wiele mają.

Teatrzyk „Sami swoi” – bardzo ciepło 
przyjęty przez widownię, szczególnie tę 
najmłodszą – pokazał etiudki: „Latający 

kufer”, „Ogrodnik i jego chlebodawcy” 
oraz „Pasterka i kominiarczyk”.

Po nim na scenie pojawił się Zespół 
Pieśni i Tańca „Siemianowice” i zaśpie-
wał znane i mniej znane piosenki folk-
loru śląskiego, by ustąpić miejsca 
zespołowi tańca nowoczesnego.

Kolejnym zespołem wieczoru, prezen-
tującym muzykę drogi, pól, łąk, lasów, 
bezkresnych przestrzeni i tekstach opo-
wiadających o codziennych sprawach 
zwykłych ludzi, czyli uprawiającym 
muzykę country, był „Whiskey River” 
jeden z prekursorów tego gatunku w Pol-
sce. Lider zespołu Antoni Kreis z towa-
rzyszącymi mu muzykami przypomniał 
zarówno starsze, jak i nowe kompozy-
cje. Wszystkie lekkie dla ucha i pogodne 
w treści piosenki szybko wzmocniły siel-
ski nastrój festynu i wpłynęły na dobre 
samopoczucie jego uczestników.

Niejako po drodze, skoro o muzy-
ce drogi mowa, na estradzie wręczo-

Czekano z utęsknieniem – bawiono się wspaniale
Przełożenie w tym roku terminu festynu na osiedlu „Bańgów” z wiosny na koniec lata udowodniło, jak bardzo 

to osiedlowe święto wpisało się w życie mieszkańców, bo kilkanaście pytanych osób mówiło, że nie mogło się 
doczekać zabawy na kręgu tanecznym, że impreza ta na tym osiedlu jest bardzo potrzebna wszystkim zamieszka-
łym, bo pomaga integrować się z pozostałymi i pozwala miło spędzić wolny czas. A że pogoda, w sobotę 16 wrze-
śnia, dopisała, to zabawa tym bardziej była przednia.

„Sami swoi” w komplecie. Dzieci do mikrofonu nie trzeba zbytnio zaganiać.

ciąg dalszy na str. 18

Taniec nowoczesny zawsze się 
podoba.
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12.00 – część I 
Komitet Honorowy
Przemarsz orkiestry dętej 

z os. „Młodych” na os. „Che-
mik” i posiedzenie Komite-
tu Honorowego programu 
Rynek Bytkowski rozpoczę-
ły tegoroczny finał III Świę-
ta Bytkowa. Komitet Hono-
rowy tradycyjnie zebrał się 
w DK „Chemik”, by po krót-
kim spotkaniu podsumowu-
jącym miniony rok i omawia-
jącym zamierzenia na przy-
szłość udać się na skwer 
przy ul. Waleriana Wróblew-
skiego 73 i dokonać prze-
cięcia wstęgi oraz oddać do 
użytku mieszkańców kolejny 
odnowiony kawałek terenu 
na osiedlu „Chemik”.

Spotkanie w „Chemiku” 
otworzył Stanisław Kowar-
czyk, prezes Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i witając przybyłych gości 
m.in.: Danutę Sobczyk, pre-
zydenta miasta, Jacka Rzep-
czyka, przewodniczącego 
Rady Miasta oraz wicepre-
zydentów Jerzego Kurzawę 
i Henryka Ptasznika, powie-
dział, że po raz trzeci Komitet 
Honorowy spotyka się w DK 
„Chemik”, na uroczystym 
posiedzeniu, by zainauguro-
wać koncert finałowy Świę-
ta Bytkowa w miejscu, które 
niedawno było właściwie nie-
użytkiem. Jego wcześniejsze 
oblicze i kolejne etapy prze-
mian można obejrzeć na pre-
zentowanej w sali wystawie 
zdjęć autorstwa Jerzego Din-
gesa – dodał. Prezes, wraca-
jąc pamięcią wstecz, mówił, 
że ani przez chwilę nie wątpił, 
by oddolny pomysł, jaki naro-
dził się kilka lat temu, a któ-
rego podstawowym założe-
niem była przebudowa tere-
nu po korcie tenisowym, 
mógł się nie udać. Kontynu-
ując wypowiedź, stwierdził, iż 
jest przekonany, że następ-
ne planowane przedsięwzię-
cia są przy takim oddolnym 
wsparciu i inicjatywie skaza-
ne na powodzenie i że kolej-
ne osiedla również rozpoczy-
nają przymiarki do rewitalizo-

wania przestrzeni publicznej. 
Zabierając głos, Jacek Rzep-
czyk stwierdził, iż od począt-
ku był przekonany, że podjęte 
onegdaj prace zmaterializują 
się, czego dowodem nie tylko 

Rynek Bytkowski, ale i pięk-
niejące z dnia na dzień zaso-
by mieszkaniowe Spółdzielni 
i dzisiejsze otwarcie następ-

nego odnowionego zakątka 
osiedla. Z kolei Danuta Sob-
czyk mówiła, że jako miesz-
kanka zasobów SSM cie-
szy się z tych przeobrażeń, 
bo dodają one także splen-

doru miastu. Pani Prezydent 
stwierdziła, że jej zamiarem 
jest taka współpraca z SSM, 
która umożliwi realizowanie 

wspólnych przedsięwzięć 
z możliwością wykorzystania 
środków Unii Europejskiej. 
Odnosząc się do miejskich 
zadań wychodzących naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkań-
ców SSM dodała, że miasto 
opracowało już dokumenta-
cję modernizacji ulicy Okręż-
nej i w budżecie na przyszły 
rok planowane są środki na 
wykonanie tego zadania być 
może w całości. Podczas tego 
krótkiego spotkania Andrzej 
Gościniak, prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Bytko-
wa i wiceszef Rady Miasta 
podkreślił: gdy rozpoczyna-
liśmy pracę, to tu i ówdzie 
padały głosy krytyczne. My 
staraliśmy się od począt-
ku pozyskiwać sprzymie-
rzeńców wśród wszystkich 
mieszkańców i zdobywać ich 
akceptację. Teraz ta akcep-
tacja jest faktem i mieszkań-
cy sami mobilizują nas do 
dalszych działań. Natomiast 
Zbigniew Lekston, wicepre-
zes SSM w krótkim wystąpie-
niu przedstawił zamierzenia 
na kolejne lata. Krótki spa-
cer na nowy skwer i doko-
nanie jego otwarcia zakoń-
czyło I – oficjalną część dnia, 
którą dodatkowo uświetniły 
setki gołębi wypuszczonych 
z klatek.

17.45 – część II 
Laury Bytkowa

Najwyższą akademicką 
honorową godnością jest 
wyróżnienie: Doctor Honoris 
Causa. Senaty uczelni przy-
znają je ludziom wybitnym. 
Dzisiaj otrzymałem Laur 
Bytkowa i traktuję to wyróż-
nienie jako Honoris Causa 
Bytkowian dla mojej osoby 
– powiedział wyraźnie wzru-
szony przyznaniem Lau-
ru prof. dr hab. Arkadiusz 
Nowak. Słowa te spotkały 
się z burzą oklasków. Dru-
gi Laur, Kapituła przyznała 
mgr. inż. Henrykowi Nowa-
kowi, wieloletniemu wice-
prezesowi Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Mówiąc o wyróżnieniach, 
Andrzej Gościniak stwier-

H o n o r i s  c a u s a  B y t k o w i a n

Otwarcie skweru – od lewej – Danuta Sobczyk, prezy-
dent miasta, Stanisław Kowarczyk, prezes SSM.

Szczudlarze się podobali.

Młodzi wokaliści też zbierali oklaski. Sonia Sęk, z prawej, 
jeszcze bez rumieńców.
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dził: Kapituła podczas swe-
go posiedzenia nie miała 
najmniejszych wątpliwości, 

co do przyznania tegorocz-
nych Laurów i decyzję pod-
jęła jednomyślnie. Następ-
nie odczytał tekst laudacji 
dla obydwu laureatów.

W przedstawionym uza-
sadnieniu adresowanym 
do prof. dr. hab. Arka-
diusza Nowaka czytamy: 
dla wybitnego intelektuali-
sty, naukowca prawa, Kie-
rownika Katedry Prawa Pra-
cy i Redaktora Naczelnego 
serii „Prawo” na Wydziale 
Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego, człon-
ka wielu ważnych gremiów 
naukowych: Komitetu Nauk 
Prawnych Polskiej Akade-
mii Nauk, Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Pra-
wa Pracy z siedzibą w Pary-
żu, Komisji Kodyfikacyjnej 
przy Prezesie Rady Mini-
strów, dla niekwestiono-
wanego autorytetu w dzie-

dzinie prawa spółdzielcze-
go, wieloletniego Zastęp-
cy Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej i Komisji Statu-
towej SSM – w dowód uzna-
nia dla osobistego prestiżu, 
zasług i ogromnego wkła-
du pracy w rozwój spółdziel-
czego samorządu miesz-
kańców Bytkowa.

W uzasadnieniu dla 
mgr. inż. Henryka Nowa-
ka podano: ... dla budow-
niczego osiedli bytkowskich 
zaangażowanego w proces 
inwestycyjny w Bytkowie 
od samego początku, tj. od 
1962 r., dla byłego Radne-
go Rady Miasta reprezentu-
jącego naszą Dzielnicę oraz 
członka Rady Nadzorczej 
i wieloletniego Zastępcy Pre-
zesa ds. Technicznych SSM 
– w związku z zakończe-
niem działalności zawodo-
wej, w dowód wdzięczności 
oraz podziękowania miesz-
kańców Bytkowa za trud 
i ogromny osobisty wysiłek 

włożony w przebudowę Byt-
kowa i nadanie mu obecne-
go wizerunku.

Laury Bytkowa wrę-
czali: Danuta Sobczyk, 
Jacek Rzepczyk, Stani-
sław Kowarczyk i Andrzej 
Gościniak.

Sylwetki laureatów przed-
stawimy w kolejnych wyda-
niach „MS”.

Dla dzieci 
i przez dzieci

Najwcześniej święto-
wanie rozpoczęły dzieci. 
Dla nich, tuż po wyfrunię-
ciu w niebo gołębi, na estra-
dzie wystąpił Marek Cyris 
i przedstawił widowisko 
„Słoń Marek i jego przyja-
ciele” Słonia Marka w swojej 
prezentacji wsparli budzący 
niekłamany zachwyt szczu-
dlarze, tj. para młodych 
ludzi chodząca na szczu-
dłach i ze znacznej wyso-
kości spoglądająca na dzie-

ciaki. Te mniejsze patrzyły 
z przestrachem, a te więk-
sze nie odstępowały szczu-
dlarzy na krok. Dodatkową 
atrakcją występu było malo-
wanie buź w kwiatki, esy flo-
resy czy na podobieństwo 
kotów. W bloku dla dzieci 
prezentowały się też dzie-
ci i to te młodsze, jak i star-
sze, na co dzień ćwiczące 

w szkołach i w drużynach 
harcerskich. Pokaz spraw-
ności harcerskiej w udziela-
niu pierwszej pomocy budził 
szacunek.

Na estradzie oglądali-
śmy i słuchaliśmy zespo-
ły oraz wokalistów z MDK 
im. dr. H. Jordana, Zespo-
łu Szkół Sportowych, ZSTiO 
„Meritum” i szczególnie gorą-
co przyjętych dzieci niepeł-
nosprawnych z „Imperium 
Słońca”.

Zgromadzonej na Rynku 

H o n o r i s  c a u s a  B y t k o w i a n

W kurtkach, swetrach i kryjąc się przed deszczem  
słuchano arii...

Irlandzkie tańce: gracja, rytm i...

Kiełbaski miały spore wzięcie.

ciąg dalszy na str. 32

Wspólna zabawa łączy pokolenia.
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Niezwykle atrakcyjnie 
zapowiadają się naj-

bliższe tygodnie w Strefie 
Rozrywki „RENOMA”.

1 października odbył się 
cieszący się ogromną popu-
larnością wśród amatorów 
bowlingu pierwszy turniej 7 
edycji „RENOMY  CUP”. Jak 
co roku organizatorzy wpro-
wadzili nowe zmiany w regu-
laminie tak, by jeszcze bar-
dziej uatrakcyjnić przebieg 
rozgrywek. W tej edycji, któ-
rej finał zaplanowano na 
czerwiec 2007 roku, zmaga-
nia podzielono na 3 etapy. 
W każdym kwartale odbę-
dą się po 4 turnieje, najlep-
si z poszczególnych etapów 
spotkają się w finale. Zmia-
na ta umożliwia dołącze-
nie nowym osobom w cią-
gu kolejnych rozgrywanych 
turniejów bez utraty szan-

sy na końcowe zwycięstwo. 
Ponadto, będą liczone tzw. 
małe punkty z poszczegól-
nych gier, co ma zdopin-
gować uczestników do jak 
najlepszych rzutów w każ-
dej kolejce. Wszystkich 
zainteresowanych turnie-
jem zapraszamy na kolej-
ne rozgrywki, które odbędą 
się 22 października o godz. 
11.00. W tej imprezie liczy 
się indywidualne uczestnic-
two, w przeciwieństwie do 
Amatorskiej Ligi Bowlingo-
wej, która już po raz drugi 
15 października br. startu-
je w „Renomie”. W tych roz-
grywkach wystąpią druży-
ny składające się co naj-
mniej z 4 zawodników. Przy-
pomnijmy, że ubiegłorocz-
na liga stała na tak wysokim 
poziomie, że jedna z drużyn 
– „Troskliwe Misie” zdoby-

ła później tytuł wicemistrza 
Polski i wystąpiła w między-
narodowym finale w Pradze. 

Organizatorzy imprezy cze-
kają jeszcze na zgłoszenia 
nowych drużyn. 

Przedsmaku tych emo-
cji dostarczył turniej roze-
grany z okazji III Święta 
Bytkowa. 8 września br., 

spotkały się 4 Rady Osie-
dlowe: „Chemik”, „Tuwim”, 
„Węzłowiec” i „Młodych”. 
Przed turniejem zawodni-
cy każdej drużyny optymi-
stycznie zapowiadali, że tym 
razem są pewni swojego 
zwycięstwa. Każdy z zespo-
łów obrał inną taktykę. Jed-
ni naradzali się w zaciszu 
znajdującej się w „Reno-
mie” kafejki, inni postanowili 
zaprosić do swojego składu 
płeć piękną.

W sumie po emocjonu-
jącej walce najlepsza oka-
zała się drużyna z „Chemi-
ka”, a kolejne miejsca zajęli: 
2. „Węzłowiec”, 3. „Tuwim”, 
4.„Młodych”.

Klasyfikacja indywidualna 
przedstawiała się następu-
jąco: 1. Andrzej Sławiński, 
2. Piotr Iwaniak, 3. Barba-
ra Ćwieląg. mig

A c h ,  c o  t o  b ę d ą  z a  e m o c j e

 Którą wybrać, by tak 
sama zrobiła strike’a.

no nagrody dla najlepszych biegaczy 
– zwycięzców prezentujemy na zakoń-
czenie – i najlepszej drużyny w roze-
granym turnieju piłki nożnej, którą oka-
zała się drużyna „Niebieskich Bańgów”. 
Skracając zaś czas w oczekiwaniu na 
kolejne atrakcje, na estradę poproszo-

no chętne do śpiewania dzieci. Te bły-
skawicznie skorzystały z okazji i zebrani 
mogli usłyszeć jak śpiewa m.in.: Patry-
cja Ryba, Angelika Rzepka, Agata 
Lesik, Wiktoria Kuźnia, Kinga Zemła, 
Grzegorz Bogacki i Kamil Roger.

Festyn zakończył oczekiwany przez 
widownię występ grupy „Babylon” 

prezentującej największe przeboje 
legendy lat 70. - zespołu „Boney M”. 
Urodziwe dziewczyny, żywe piosen-
ki, dużo scenicznego ruchu wspartego 
popisami połykacza ognia nie mogły 
się nie podobać. Nic też dziwnego, że 

na kręgu pojawiły się natychmiast pary 
taneczne i harce rozpoczęły się na 
dobre. Jak na festyn w Bańgowie przy-
stało, chętni mogli usmażyć sobie kieł-
baskę na przygotowanym i zapalonym 
ognisku. Zabawa przy muzyce, piw-
ku i dobrej przez cały czas pogodzie, 
jak to zwykle bywa, zakończyła się za 
szybko, co kwitowano żalem i jeszcze 
w jej trakcie obiecywano sobie spotka-
nie za rok na kolejnym festynie.

Zwycięzcy biegów przełajowych
Chłopcy młodsi:

I – Karol Musialik,
II – Przemysław Wołek,
III – Daniel Wodniok.

Dziewczęta młodsze:
I – Wiktoria Haduch,
II – Karolina Bigos, Monika Bigos, 
Laura Majorek,
III – Sylwia Nowacka.

Chłopcy starsi:
I – Karol Stajnhof,
II – Marcin Janota,
III – Dawid Kłodnicki.

Dziewczęta starsze:
I – Natalia Nyk,
II – Patrycja Kołodziejczak,
III – Joanna Malewska.

Tekst i zdjęcia Piotr Sowisło

Czekano z utęsknieniem …ciąg dalszy 
ze str. 15

„Babylon” – rozgrzał publiczność.

Antek Kreis – legenda polskiego 
country.

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

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

Będą zakazy parkowania
- O mały włos nie doszłoby do koli-

zji drogowej przy wyjeździe z parkin-
gu przy Al. Młodych 3-7. Parkujące 
tam samochody ciężarowe zasłaniają 
widoczność, co utrudnia wyjazd z drogi 
podporządkowanej. Składam wniosek 
o postawienie przy wjeździe na tę ulicz-
kę znaku zakazu parkowania dla samo-
chodów powyżej 3,5 tony – mówi zde-
nerwowana lokatorka z Al. Młodych 4. 
Ponadto, Czytelniczka prosi o wyja-
śnienie, dlaczego nie można posta-
wić w tym miejscu znaku zakazu par-
kowania za wyjątkiem mieszkańców tej 
posesji? Tego typu tabliczki pojawia-
ją się na wielu innych osiedlach, m.in. 
przy ul. Michałkowickiej 17-23. Obecnie 
na parkingu przy Al. Młodych 3-7 czę-
sto znajdują się samochody kierowców 
mieszkających w innych budynkach. 
Przy okazji mieszkanka os. „Młodych” 
zwraca uwagę na problem segregacji 
odpadów. Bardzo wielu lokatorów nadal 
nie zgniata plastikowych butelek przed 
wrzuceniem ich do kontenera, co powo-
duje szybsze ich wypełnianie się. Pro-
ponuje, by na łamach „Mojej Spółdziel-
ni” przypominać częściej o tych podsta-
wowych zasadach obowiązujących przy 
segregacji śmieci. Z pewnością wtedy 
koszty ich wywozu będą mniejsze.

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

dych” ustawi znaki zakazu wjaz-
du dla samochodów powyżej 2,5 
tony na wszystkich drogach osie-
dlowych, a tym samym wyeliminu-
je możliwość ich parkowania w tych 
miejscach. Z kolei za nieuzasadnio-
ne uważamy ustawienie znaku infor-
mującego o przeznaczeniu tego par-
kingu wyłącznie dla mieszkańców 
z Al. Młodych 3, gdyż w praktyce je-
go egzekwowanie jest bardzo trud-
ne. Poza tym pozbawiłoby to moż-
liwości parkowania w tym miejscu 
np. osób odwiedzających zamiesz-
kałych w tym bloku. Wszystkie par-
kingi na terenie Spółdzielni mają 

charakter ogólnodostępny. W peł-
ni popieramy apel w sprawie zgnia-
tania plastikowych opakowań przed 
ich wrzuceniem do kontenera, co 
ewidentnie wpłynie na zmniejszenie 
szybkości ich wypełniania.

Unowocześnienie 
instalacji elektrycznej

- Czy lokator może bez powiadomie-
nia Spółdzielni unowocześnić instala-
cję elektryczną w swoim mieszkaniu. 
Chodzi głównie o wymianę bezpiecz-

ników topikowych, wykonanie zero-
wania ochronnego i tym podobnych 
prac? – pyta lokator z os. „Młodych”

L. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Problem zgłoszo-

ny przez mieszkańca os. „Młodych” 
szczegółowo jest omówiony w re-
gulaminie określającym obowiązki 
Spółdzielni i jej członków. Rozdział 
II. pkt 1.5a mówi: „Naprawa całej in-
stalacji elektrycznej, z wyjątkiem 
gniazd wtykowych, przełączników 
oraz urządzeń odbiorczych oraz 
utrzymanie jej w należytym stanie 
technicznym należy do obowiązków 
Spółdzielni. Planowana zatem przez 
użytkownika lokalu modernizacja 
wymaga zgody Spółdzielni, a ewen-
tualne jej przeprowadzenie musi 
być wykonane przez osobę posia-
dającą odpowiednie uprawnienia. 
Ponadto, osoba ta musi wydać sto-
sowne zaświadczenie o sprawno-
ści instalacji wymagane przepisami 
Prawa budowlanego. Więcej na ten 
temat można przeczytać w „Regula-
minie w sprawie obowiązków Spół-
dzielni oraz obowiązków członków 
Spółdzielni i pozostałych użytkow-
ników lokali w zakresie eksploata-
cji, remontów i ich rozliczeń” opu-
blikowanym w „MS” nr 10/2005.

Zezwolenie 
na posiadanie psa?

Na redakcyjny dyżur zadzwonił 
kolejny lokator w sprawie dokarmiania 
kotów i ptaków oraz psów mieszka-
jących w budynkach. Zwraca uwagę, 
aby latem nie dokarmiać ptaków, które 
w tym czasie powinny żywić się robac-
twem i zdobytą przez siebie roślinno-
ścią. Ponadto, wiele osób dokarmia 
gołębie chlebem, zamiast ziarnem, 
który posiada w sobie składniki nie-
korzystnie wpływające na funkcjono-
wanie przewodu pokarmowego. Nasz 
Czytelnik w budynku przy ul. Wróblew-
skiego 69 doliczył się 32 psów i związ-
ku z tym uważa, że żadne tabliczki 
z zakazem wyprowadzania czworono-
gów na trawniki nie załatwią sprawy. 
Jego zdaniem, w Regulaminie porząd-
ku domowego powinien znaleźć się 

zapis mówiący o tym, że Spółdzielnia 
jako właściciel budynków ma wyda-
wać zezwolenie na posiadanie psów. 
Podobne uregulowania prawne istnie-
ją już w innych krajach zachodnich.

M. K. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Popieramy pogląd 

Spółdzielcy dotyczący apelu o niedo-
karmianie ptaków w okresie letnim, 
gdyż poprzez takie działanie zakłóca 
się ich naturalny proces dostosowaw-
czy do warunków panujących w po-
szczególnych porach roku. Nie podzie-
lamy natomiast opinii, iż Spółdzielnia 
powinna wydawać zezwolenie na po-
siadanie psa, gdyż zwierzę to zawsze 
było przyjacielem człowieka i trudno 
w sposób administracyjny ograniczyć 
mieszkańcom prawo do jego posiada-
nia. Zadaniem jednak zarządcy budyn-
ku, czyli Spółdzielni, jest egzekwowa-
nie od właścicieli psów obowiązków 
wynikających z ich posiadania.

ciąg dalszy na str. 22

Czasami potrzebny jest numer telefonu
Szanowni PT Czytelnicy. Od czasu do czasu na redakcyjnych dyżurach bądź w redakcyjnej poczcie pojawiają się inter-
wencje wymagające zwrotnego kontaktu z przekazującą problem osobą. Prosimy więc o podawanie swojego numeru 

telefonu, gdyż np. w przypadku elektronicznej poczty nigdy do końca nie wiadomo, czy informacja zwrotna od redakcji do 
piszącego dotarła. Możliwość bezpośredniego kontaktu zapewni dookreślenie poruszonej sprawy i wyjaśnienie jakichś 
drobnych szczegółów, a tym samym zminimalizuje pojawienie się ewentualnych nieścisłości i wynikających z nich dal-
szych zadrażnień. Zrozumiałym jest, że podany telefon pozostaje do wyłącznej dyspozycji redakcji. W przypadku e-maili 

brak odpowiedzi na dodatkowe redakcyjne pytania bądź wątpliwości spowoduje odstąpienie od wyjaśnienia sprawy.
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Kiedy docieplanie budynku 
przy ul. Kościelnej 36?

Bardzo proszę o konkretną odpo-
wiedź, kiedy będzie docieplany i poma-
lowany budynek przy ul. Kościelnej 36 
oraz zostaną w nim wymienione drzwi 
do klatki schodowej. Ludzie mówią, 
że blok ten jest po prostu obskurny, 
elewacja podniszczona, a drzwi trza-
skają przy zamykaniu. Nie ma nawet 
chodnika z kostki brukowej, chociaż 
w wielu innych miejscach są one kła-
dzione. Budynek przy ul. Kościelnej 
34 jest aktualnie docieplany, chociaż 
jest o 2 lata młodszy od naszego. Pro-
szę o wyjaśnienie, jakie kryteria sto-
suje Spółdzielnia, podejmując decyzję 
o kolejności wykonywania tego typu 
prac. Czy bierze się pod uwagę liczbę 
zadłużonych lokatorów w danym bloku, 
czy może jeszcze jakieś inne? Ponad-
to, chciałabym jeszcze wiedzieć, dla-
czego nie usuwa się płyt azbestowych 
z tego bloku podczas docieplania? 
Wręcz przeciwnie, uzupełnia się te 
brakujące nowymi, również z azbestu. 
Czy nie można przeznaczyć pieniędzy 
i usunąć raz na zawsze tak szkodliwe 
płyty? Jeśli SSM nie posiada na ten cel 
środków finansowych, to czy nie moż-
na ich pozyskać z Unii Europejskiej 
z tytułu ochrony środowiska lub ochro-
ny zdrowia publicznego? Chcę jesz-
cze wiedzieć, czy nasza Spółdzielnia 
pozyskuje jakiekolwiek środki z fundu-
szy Unii Europejskiej?

W. A. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Budynek przy ul. 

Kościelnej 36 zgodnie z przyjętym 
harmonogramem – opublikowanym 
w „MS” nr 12/2004 - planowany jest 
do docieplenia od strony północ-
no-zachodniej w 2007 r, a w następ-
nym roku przewidziano zakończe-
nie całości prac. O kolejności docie-
pleń decydowały 3 podstawowe kry-
teria: wiek budynku, jego energo-
chłonność oraz stan techniczny ele-
wacji domu, o czym wielokrotnie in-
formowaliśmy na łamach „MS”. Jak 
widać, sprawa ta nadal budzi wiele 
emocji, więc ponownie wyjaśniamy.

Zgodnie z obowiązującym przepi-
sami właściciel budynku zobowiąza-
ny jest do zabezpieczenia płyt ace-
kolowych przed ich erozją poprzez 
nałożenie odpowiedniej powłoki ma-

larskiej. Zabezpieczony w ten spo-
sób acekol w żadnym przypadku 
nie jest szkodliwy dla zdrowia. Przy 
okazji informujemy, iż podczas ma-
lowania usuwa się uszkodzone płyty 

zastępując je mineralnymi, które nie 
posiadają dodatku w postaci azbe-
stu. Na terenie Spółdzielni od kilku 
lat prowadzi się prace zabezpiecza-
jące elewacje z płyt acekolowych, 
m.in. na os. „Tuwima” „Młodych” 
i „Michałkowice”. Wykonane na bu-
dynkach tego typu prace potwier-
dzają słuszność naszego działania. 
Natomiast zdejmowanie płyt i zastę-
powanie ich innym rodzajem docie-
plania jest bardzo kosztowne i prze-
kracza aktualne możliwości finanso-
we Spółdzielni.

Uzyskanie na ten oraz na inne ce-
le pomocy finansowej z Unii Euro-
pejskiej na zadania związane z dzia-
łalnością SSM, jest póki co niemoż-
liwe, gdyż w myśl obowiązujących 
przepisów w UE Spółdzielnie Miesz-
kaniowe nie mogą być beneficjen-
tem środków unijnych. Podpisane 
przez rząd RP porozumienie mówi, 
że nasz kraj uzyskał zgodę na usu-
nięcie wyrobów azbestowych w bu-
downictwie do 2032 roku. Liczymy 
więc na to, iż w przyszłości znajdą 
się środki finansowe pochodzące 
z budżetu państwa lub zostaną uru-
chomione inne możliwości finanso-
wania tego typu przedsięwzięcia.

mig

I znowu pieski
Droga Redakcjo

Nie mam psa, ale uważam, że pies 
został stworzony na tym świecie, żeby 
żyć, a nie, żeby był ścigany. I robić na 
niego nagonkę przez zgraję ludzi, któ-
rzy nie mają widać co robić, tylko szu-
kają rozrywki, no bo cóż, kotem się nie 
zainteresują, bo siedzi w domu, więc 
na psa, który musi swoje potrzeby 
załatwiać na podwórku. Zrozumiałym 
jest, że pies nie wie, gdzie ma zała-
twiać swoje potrzeby, tzn. koło blo-
ku czy 500 m dalej, tam gdzie niko-
mu to nie przeszkadza, no, ale nie 

dla wszystkich jest to rzeczą jasną. 
Ludzie powinni być wdzięczni tym, któ-
rzy psy przygarniają... Bo co by się sta-
ło, gdyby tyle bezpańskich psów wałę-
sało się po osiedlach??? A jak wiado-
mo, azyli u nas jak na lekarstwo no, 
bo kto je ma sponsorować???? Już 
im nie wystarcza, że właściciele psów 
sprzątają po swoich pupilach, najlepiej 
ich wszystkich powystrzelać. Gdzie 
ich chrześcijańskie podejście do zwie-
rząt? Najpierw trzeba zastanowić się, 
gdzie można zorganizować im wybieg, 
a potem robić zakazy... ale to nie jedy-
ny problem w naszym kraju... Polacy 
są mistrzami w wydawaniu zakazów, 
a nie pomyślą o ich konsekwencjach.

Z pozdrowieniami mieszkaniec
os. „Centrum”

eremita...@interia.pl

Droga Redakcjo oraz Drodzy
Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!!
Jestem posiadaczką psa i widzę, 

że ostatnio sprawa psów jest bardzo 
popularna.

Niedawno wprowadzono nakaz 
sprzątania po swoich pupilach, co jest 
przeze mnie bezwzględnie akcepto-
wane i wykonywane (sama byłam za 
takim nakazem). Dodatkowo wprowa-
dzono zakazy wyprowadzania psów 
na trawnikach osiedlowych. Wszystko 
to w imię bezpieczeństwa mieszkań-
ców oraz porządku na osiedlach. Spra-
wa obecnie wygląda tak, że na osie-
dlach psów wyprowadzać nie moż-
na, w parkach tym bardziej, w żadnych 
miejscach użyteczności publicznej.

Ja się o te miejsca nie proszę, pójdę 
z psem gdzie indziej, ale GDZIE????? 
Pies musi się wyszaleć, bez smyczy 
i kagańca. Nakazy i zakazy dotyczące 
psów są dla mnie nielogiczne – prawo 
pozwala posiadać psa, a nie pozwala 
go wyprowadzać. Jeśli powiedzieliśmy 
„A”, to powiedzmy „B”. Jestem pewna, 
że właściciele chętnie będą korzystać 
z miejsc przeznaczonych dla piesków 
(byle nie trzeba było tam dojeżdżać). 
Skoro posiadanie psa oznacza prawie 
„wyklęcie ze społeczeństwa”, to nikt 
nie będzie chciał mieć psa. Wszystkie 

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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te niechciane psy pójdą do schronisk, 
potem do uśpienia albo będą bezdom-
ne i wtedy będzie naprawdę problem 
(bo kto będzie za to płacić? – Pan, 
Pani, społeczeństwo). Przecież nie-
rzadko właściciele psów ratują te pie-
ski, a w zamian mamy złe spojrzenia 
ludzi i narzekania.

W podsumowaniu chciałam pro-
sić, aby powstały też jawne miej-
sca, gdzie psy mogą biegać. Ja wraz 
z moim psem też chcemy swoje 
uprzywilejowane miejsca, gdzie się 
nas nikt nie będzie czepiał.

Z poważaniem
elynsynos@interia.pl

– Mieszkanka osiedla Gansińca.
Pozwolę sobie pozostać anonimowa.

Kontaktować się można ze mną 
poprzez adres e-mailowy. Dziękuję

* * *
Chcę poruszyć temat tabliczek 

zakazujących wyprowadzania psów 
między blokami przy ul. Wojciecha 
Korfantego 9 i 10. Takie oto tablicz-
ki pojawiły się jakiś czas temu pod 
balkonami przy ul. Korfantego 9, ale 
przy 10-siątce już ich nie postawiono. 
Właśnie w to miejsce najczęściej były 
wyprowadzone psy – czyli tam, gdzie 
nikomu nie wadziły. (Tak przy oka-
zji, po co w odległości ok. 6 metrów 
od zakazu wyprowadzania piesków 
postawiono kosze na psie odcho-
dy(??) skoro i tak nie można wypro-
wadzać tam swoich czworonogów!!!) 
Jednak nie postawiono tabliczek 
zakazu przy trawniku, gdzie znajduje 
się stół do ping-ponga, nie postawio-
no ich również w okolicach piaskow-
nicy czy też boiska. Więc apeluję, 
aby najpierw przemyślano lokalizację 
tabliczek, a dopiero potem je umiesz-
czano. Aha, kwestia jeszcze taka, iż 
dlaczego nasze pieski nie mogą zała-
twić swoich potrzeb pod balkonami, 
skoro odchody od razu zbierane są do 
woreczka i wyrzucane do pobliskie-
go kosza?? Proszę również o nało-
żenie jakichś przywilejów na właści-
cieli a nie (TYLKO) nakładanie, coraz 
nowszych zakazów i nakazów.

Właścicielka pieska - P. N.
(dane do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Oznaczenie na po-
szczególnych osiedlach miejsc ta-
bliczkami: „Posprzątaj po swoim 

psie” i „Zakaz wyprowadzania psów” 
nie jest jakimkolwiek widzimisię Za-
rządu SSM czy poszczególnych 
Rad Osiedli lub administracji osie-
dlowych. Jest to efekt, podkreśla-
my, jest to efekt dziesiątków wystą-

pień mieszkańców podczas Zebrań 
Grup Członkowskich, interwencji lo-
katorów w ADM, a także wielu kore-
spondencji nadsyłanych do Zarzą-
du Spółdzielni czy do redakcji „MS”, 
szczególnie po okresie zimowym, 
kiedy to z chwilą stopnienia śnie-
gów widać ogromne ilości nieczy-
stości pozostawionych przez pieski.

Możemy zapewnić z całą stanow-
czością, że nikt nie miał i nie ma 
w najmniejszym stopniu zamiaru roz-
pętywać nagonki na psy i ich wła-
ścicieli czy też robić krucjatę prze-
ciw czworonogom. Składane wnioski 
mieszkańców o zajęcie się psim pro-
blemem spowodowały, że wyznacze-
nie miejsc ma zmobilizować właści-
cieli psów do przestrzegania jednego 
z ciążących na nich właściwie od za-
wsze obowiązku, czyli sprzątania po 
swoim ulubieńcu.

Rozumiemy, że nie zawsze ozna-
czenie danego terenu i tabliczka 
w konkretnym miejscu odpowia-
da właścicielom, gdyż dostrzega-
ją możliwość innej lokalizacji. W ta-
kich przypadkach należy zwrócić 
się z wnioskiem, uwagą bezpośred-
nio do właściwej dla swego miejsca 
zamieszkania administracji i jedno-
cześnie mieć na względzie i to, że 
ktoś ot, dla hecy mógł pozamieniać 
tabliczki miejscami.

Kolejny też raz wyjaśniamy, że 
na naszych osiedlach, z powodu 
szczupłości terenów, nie ma moż-
liwości wyznaczenia miejsc, które 
w pełni mogłyby służyć za wybiegi 
dla psów, tak by te czworonogi mo-
gły się dowolnie wyhasać.

Błyskawiczna reakcja
Witam

Chciałem podziękować redakcji za 
interwencję w sprawie dachu. Dzień 
po wysłaniu e-maila, tj. w piątek 1 

września pojawiła się u mnie komisja, 
w sobotę 2 września brygada remon-
towa wykonywała prace na dachu po 
uprzedniej wizycie w moim mieszka-
niu. W poniedziałek 4 września z kolei 
pojawił się pracownik administracji, 
pytając czy po niedzielnych opadach 
deszczu nie było przecieków. Poinfor-
mowałem, że wszystko jest w porząd-
ku i podziękowałem za zaintereso-
wanie. W kontekście tych wszystkich 
działań, za które jestem wdzięczny, 
nie rozumiem odpowiedzi Zarządu 
SSM na mój pierwszy e-mail zamiesz-
czonej w „Mojej Spółdzielni” 9/2006, 
która sugeruje, jakoby moje zgłosze-
nie było bezzasadne.

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za do-
strzeżenie błyskawicznej reakcji ga-
zety i administracji na zgłoszoną in-
terwencję. Wyjaśniamy, że odpo-
wiedź Zarządu udzielona została na 
podstawie oględzin mieszkania i in-
formacji przekazanej z administracji 
po wykonanej wizycie.

Naturalny filtr
Witam!

Drogą przy ulicy Szarych Szere-
gów przejeżdża codziennie około 260 
autobusów, nie licząc setek aut. Drze-
wa, które zasadziłem z ojcem w 1979 
roku w tzw. czynie społecznym, two-
rzą naturalny filtr od spalin i hałasu. 
A ponadto jak przyjemnie jest spoj-
rzeć przez okno na trochę zieleni. 
Dziwię się, że brzozy i jedna topola 
(chyba) oddalona od klatki nr 1 o ok. 
30 m. utrudniają „bardzo” życie miesz-
kańcom (jakim???). Zastanówmy się, 
zanim ktoś wyda polecenie prywatnym 
firmom, za duże pieniądze, wycięcia, 
chociaż jednego drzewa!!! Pozdra-
wiam serdecznie.

Z. M. (imię i nazwisko
tylko do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Udzielona miesz-
kańcowi z ul. Szarych Szeregów od-
powiedź w „MS” 9/2006 nie przesą-
dza o wyznaczeniu tych topoli do 
wycięcia. Może się jednak zdarzyć, 
że w wyniku komisyjnego przeglą-
du zostanie stwierdzona zasadność 
wniosku, bo drzewo jest np. cho-
re. Ponadto, informujemy, iż na wy-
cięcie każdego drzewa – pod groź-
bą bardzo dotkliwych sankcji finan-

ciąg dalszy ze str. 22

ciąg dalszy na str. 26

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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sowych – musi być wyrażona zgo-
da Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Nasz Wydział zaś 
nigdy nie wydaje takich zezwoleń 
bez istotnej przyczyny i bez konkret-
nego uzasadnienia. Należy zatem 
przypuszczać, iż w tym konkretnym 
przypadku uzyskanie zezwolenia 
będzie właściwie niemożliwe.

Proszę o namiary
Dzień dobry Panom

W 8 numerze „MS” przekazana zosta-
ła informacja: „18 lipca w salce konfe-
rencyjnej Zarządu SSM odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami 6 operato-
rów sieci internetowych świadczących 
swe usługi w zasobach SSM, poza 
wielkimi operatorami tj. TP SA, NETIA, 
UPC z chelloo.” Czy mogą Panowie 
podać mi nazwy tych wspomnianych 6 
firm? Chciałbym poznać ich ofertę.

Dziękuję i pozdrawiam.
Tomek.

ZARZĄD SSM: Wykaz wszystkich 
operatorów internetowych działa-

jących na terenie Spółdzielni, wraz 
z pełnymi danymi adresowymi, jest 

dostępny w siedzibie Zarządu Spół-
dzielni ul. Boh. Westerplatte 20 po-
kój numer 1 i 3.

Zmienić pole 
widzenia kamery

Witam!
Jestem mieszkanką ul. Grunwaldzkiej 

6. Zauważyłam, że ostatnio przynajmniej 
1 raz w tygodniu są tam włamania do kil-
ku aut. To już nie do zniesienia wieczne 
dokupywanie szyb, kołpaków i radioma-
gnetofonów! Dzwoniąc na monitoring, 
dowiedziałam się, że kamera nie widzi 
tego dużego bocznego parkingu obok 
nas. Czy można to zmienić? Przecież 
monitoring ma służyć odstraszaniu zło-
dziei, a ponoć kamerka jest na boisko. 
Proszę o reakcję w tej sprawie.

Pozdrawiam – Agnieszka :)

ZARZĄD SSM: Istniejący monito-
ring na osiedlu „Węzłowiec” ze zro-
zumiałych względów nie obejmu-
je całości osiedla i wszystkich je-
go zakamarków. ADM i Rada Osie-
dla na bieżąco obserwują skutecz-
ność monitorowania. Po stwierdze-
niu właściwego oddziaływania za-
mierzane jest w przyszłości rozsze-
rzenie tej instalacji na inne obiekty.

Malowanie
We wrześniowym wydaniu „MS” 

informowaliśmy, że odpowiedzi na 
dwa e-maile zamieścimy w bieżą-
cym numerze. Jedną – powyżej – 
publikujemy, a od drugiej o malo-
waniu klatki schodowej odstępu-
jemy, gdyż nadawca listu wyco-
fał go i napisał: Uprzejmie proszę 
o anulowanie mojego maila wysła-
nego w piątek, 1. 09. 2006 r. Po 2 
tygodniach od momentu zawiado-
mienia telefonicznego administracji 
o problemie podjęli konkretne dzia-
łania. Serdecznie dziękuję. Pozdra-
wiam – M. D.

ciąg dalszy ze str. 24

Czasami potrzebny jest numer telefonu
Szanowni PT Czytelnicy. Od czasu do czasu na redakcyjnych dyżurach bądź w redakcyjnej poczcie pojawiają się inter-
wencje wymagające zwrotnego kontaktu z przekazującą problem osobą. Prosimy więc o podawanie swojego numeru 

telefonu, gdyż np. w przypadku elektronicznej poczty nigdy do końca nie wiadomo, czy informacja zwrotna od redakcji do 
piszącego dotarła. Możliwość bezpośredniego kontaktu zapewni dookreślenie poruszonej sprawy i wyjaśnienie jakichś 
drobnych szczegółów, a tym samym zminimalizuje pojawienie się ewentualnych nieścisłości i wynikających z nich dal-
szych zadrażnień. Zrozumiałym jest, że podany telefon pozostaje do wyłącznej dyspozycji redakcji. W przypadku e-maili 

brak odpowiedzi na dodatkowe redakcyjne pytania bądź wątpliwości spowoduje odstąpienie od wyjaśnienia sprawy.

Podczas koncertu zorganizowanego 
przez MOK, Radnych Sejmiku: Jolan-
tę Kopiec i Antoniego Piechnicz-
ka zgromadzono kwotę 3040 zł z licy-
tacji obrazów siemianowickich mala-
rzy Franciszka Sowy, Mieczysława 
Błaszczyka i Edwarda Czecha, pił-
ki z autografem A. Piechniczka i butów 
oraz płyt zespołu „Dwie Korony”. Na 
kwotę tę złożyły się również pieniądze 
uzyskane ze zbiórki na widowni. Natalia 
jest dzieckiem specjalnej troski, choruje 
od 5-go miesiąca życia na różne choro-
by, a na cukrzycę (typ I) od ponad roku. 
Zastrzyki bierze 3-4 razy dziennie, co 
uniemożliwia jej normalne funkcjonowa-
nie w szkole. Dziewczynka jest leczona 
w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach, a jej lekarzem prowadzącym jest: 
docent Przemysława Jaron-Chobot. 
Na pomysł pomocy wpadły koleżan-

ki z klasy, a dzięki ludziom o otwartych 
sercach dotychczas na pompę uzbie-
rano (po dokonaniu wpłaty z koncertu) 

10.575 zł. Urządzenie to kosztuje ok. 
15.000 zł. Do pompy należy zakupić 
osprzęt, którego koszt wynosi ok. 500 zł 
na miesiąc. Chcących wspomóc Natal-
kę informujemy, że darowizny można 
wpłacać na konto:

Gimnazjum nr 4 Siemianowice Śl.
Bank Millenium nr rachunku:
23 1160 2202 0000 0000 4222 2841
z dopiskiem „Natalia”
lub na rachunek:
Fundacja „Wspólny Dom”,
40-160 Katowice, Al. Korfantego 79
Bank GBG S.A. nr rachunku:
45 1560 1166 0000 9100 0011 6024
z dopiskiem: Na zakup pompy insu-

linowej i osprzętu dla Natalii Labus.
Wpłacone pieniądze na konto (będącej 

organizacją pożytku publicznego) funda-
cji „Wspólny Dom” zmniejszają, o ile ktoś 
zamierza z tej ulgi skorzystać, podsta-
wę opodatkowania w rozliczeniu rocz-
nym podatku dochodowego. Założy-
cielem fundacji jest prof. dr hab. nauk 
medycznych Barbara Błońska-Fajfrow-
ska, która obiecała, że postara się u pro-
ducenta pomp uzyskać znaczny rabat.

Pomóż Natalii
1 września br. odbył się koncert charytatywny na rzecz zakupu pompy 

insulinowej dla 13 letniej Natalii Labus, gimnazjalistki z Gimnazjum nr 4 
w Siemianowicach Śląskich. Grał, śpiewając piosenki Krzysztofa Klenczo-
na zespół „Dwie Korony”.

Antoni Piechniczek, Natalia Labus 
i Jolanta Kopiec – licytują piłkę 
i buty piłkarskie – bez problemu 

znalazły nabywcę.
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Uwaga szachiści
Dom Kultury „Chemik” przy SSM 

organizuje od października br. 
zajęcia kółka szachowego.

Zajęcia będą się odbywały w każdy 
poniedziałek, począwszy od 16 paździer-
nika, a prowadzić je będzie pan Marian 
Twardoń, mistrz szachowy FIDE (Mię-
dzynarodowy Związek Szachowy).

Pan Marian Twardoń uczestniczył 
dwukrotnie, w 2005 roku i w roku bieżą-
cym, w symultanach szachowych orga-
nizowanych na naszym Rynku Bytkow-
skim z okazji imprez towarzyszących 
w ramach kolejnych świąt Bytkowa. 
W 2005 r. grając jednocześnie z 22 sza-
chistami z Siemianowic, wygrał 20 partii 
i 2 zremisował. W tym roku jego rywala-
mi było 20 szachistów – 18 partii wygrał 
i 2 ponownie zremisował.

Zapisy chętnych do poznania taj-
ników królewskiej gry i doskonalenia 
swych umiejętności przyjmowane są 
telefonicznie pod numerem 032 609-
-14-94 przez panią Beatę Woźnicę 
w dni robocze w godz. 700 - 1500 oraz 
po godz. 1500 bezpośrednio w Domu 
Kultury „Chemik”, ul. Niepodległo-
ści 51, tel. 032 228-20-90.

M. Twardoń z prawej.

Pchli targ
Co jakiś czas w mieszkaniach 

przeprowadzamy drobne remonty, 
większe sprzątania, a tuż przed nimi 
bądź w ich trakcie przenosimy rze-
czy z jednego miejsca w drugie. Wte-
dy okazuje się, ile to różnych przedmio-
tów, które przestały nam być potrzebne 
pochowanych jest po szafach, pawla-
czach. Zawsze wtedy pojawia się dyle-
mat: co z nimi zrobić, bo najczęściej za 
dobre, by wyrzucić, a trzymać...?

Już teraz podpowiadamy wszystkim 
mieszkańcom, że w DK „Chemik” organi-
zowany jest tzw. pchli targ. Ba, niewyklu-
czone, że przed świętami Bożego Naro-
dzenia taki pchli targ odbędzie się na Ryn-
ku Bytkowskim. Potrzymajmy te przed-
mioty, bo na pewno znajdzie się ktoś, kto 
za niewielkie pieniądze właśnie coś takie-
go, co nam zbędne, chętnie kupi.
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Na sytuacje stre-
sowe, jakie przynosi 
życie, nie reagujesz 
przesadnie emocjo-

nalnie. Od ludzi oczekujesz, że w ich 
towarzystwie będziesz przyjemnie spę-
dzać czas. Gdy jednak ktoś czy coś 
wyprowadzi Cię z równowagi, krzy-
czysz i co tu kryć – klniesz.

Pan Byk na 
początku zawsze 
próbuje dogadać się 
z ludźmi. Gdy to się 

jednak nie udaje, zaczyna reagować 
nerwowo i wtedy może powiedzieć 
adwersarzowi parę nieprzyjemnych 
zdań. Potem zazwyczaj tego żałuje 
i próbuje załagodzić spór.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
są pod tym wzglę-
dem dość ciekawi. 

Panie Bliźniaczki potrafią być “słod-
kie”, a po ślubie, byle pretekst jest 
dobry do kłótni. Rzadko który Bliź-
niak potrafi obiektywnie ocenić sytu-
ację i dostrzec własną winę.

Raki do osób wybu-
chowych, niepa-
nujących nad sobą 
na pewno nie nale-

żą. Przeciwnie, najczęściej nie potra-
fią się bronić w obliczu czyjejś agre-
sji. Płaczą w samotności i wymyślają, 
jakich to powinni byli użyć argumen-
tów w danej scysji.

Dostojny Lew nie jest 
wybuchowy, świet-
nie panuje nad swy-
mi emocjami. Swoim 

zachowaniem wpływa hamująco na 
osobę chcącą go zaatakować. Rzad-
ko pozwala sobie na podnoszenie gło-
su, ale zasypuje przeciwnika potokiem 
argumentów.

Z Panną trudno 
się kłócić, bo z góry 
ustępuje miejsca. 
Nie dla tego, że się 

boi lub nie ma argumentów, ale ponie-
waż uważa, że kłótnie, krzyki, gesty-
kulacje to coś, co nie przystoi dobrze 
wychowanemu człowiekowi.

Wagi są zazwy-
czaj pogodne i trud-
no je wyprowadzić 
z równowagi. Panie 

Wagi – na pewno nie będą krzycza-
ły i w złości gestykulowały, uważają 
bowiem (słusznie), że to szkodzi uro-
dzie i odbiera kobiecie wdzięk.

Pan Skorpion nie 
jest wybuchowy. 
Trudno się z nim 
pokłócić. Analizu-
je sytuację, a potem 

działa zazwyczaj podstępnie i nie 
potrafi przebaczać. Lepiej mu nie pod-
paść, bo będzie planował zemstę i na 
pewno ją zrealizuje.

Jeśli masz słoń-
ce w znaku Strzel-
ca jesteś człowiekiem 
pogodnym, przyjaciel-
skim i oczekującym, że 

ludzie będą Ci odpłacać tą samą monetą. 
Gdy tak się nie dzieje, odsuwasz się spo-
kojnie, ale stanowczo od awanturnika.

Uparty i konse-
kwentny Kozioro-
żec zazwyczaj impul-
sywny nie jest. Zajęty 

realizacją swoich planów nie ma ocho-
ty odnosić się agresywnie do innych. 
Wybucha jednak na pewno, gdy ktoś mu 
w realizacji jego planów przeszkadza.

Ryby mają taki cha-
rakter, że raz je coś 
wyprowadza z równo-
wagi, a innym razem 

w podobnej sytuacji zachowują spo-
kój. Jest to dość kłopotliwe dla rodzin 
czy podwładnych, nie wiedzą bowiem, 
czego się mogą spodziewać.

Wodnik jest raczej 
człowiekiem wybu-
chowym, ale gdy mu 
na tym zależy świet-

nie potrafi się opanować. Krzyczy naj-
częściej na dzieci w domu, gdy go 
wyprowadzą z równowagi, ale szybko 
do niej wraca.

Ziemniaki z piekarniku
Młode równej wielkości nieobrane 

ziemniaki bardzo dobrze myjemy, wkła-
damy do miski i polewamy kilkoma łyż-
kami oliwy. Dokładnie mieszamy i opró-
szamy ziołami (oregano, albo tymianek 
lub bazylia). Wykładamy na blachę do 
gorącego (180 stopni) piekarnika na 
45 minut. W trakcie pieczenia parę razy 
mieszamy. 

Suszone śliwki z boczkiem
Suszone śliwki bez pestek moczymy 

w wodzie. Zawijamy je w cienkie pla-
sterki wędzonego boczku posypane po 
wewnętrznej stronie np. ostrą papryką, 
pieprzem i zabezpieczamy wykałaczką. 
Smażymy na patelni aż boczek stanie 
się chrupiący.

Faszerowana papryka
Paprykę możemy faszerować różny-

mi mielonymi mięsami, kaszami, ryżem. 
Możemy też nałożyć do niej białego 
sera lub sera feta. Podstawy szerokich 
papryk ścinamy i wyjmujemy gniazda 
nasienne. Napełniamy, w tym przypad-
ku, serem feta utartym np. z dużą ilością 
pokrojonej naci pietruszki. Całość skra-
piamy olejem i zapiekamy parę minut 
w gorącym piekarniku albo na grilu.

Szarlotka Apple Pie
2 szklanki mąki, 3 łyżki cukru, 15 dag 

zimnego masła, 2-3 łyżki lodowatej wody, 
1 jajko, cukier. Nadzienie: 1,2 kg jabłek 
(np. szara reneta) obranych i pokrojo-
nych na ósemki, 1 łyżka wody, 1 łyż-
ka soku z cytryny, 1/3 szklanki cukru, 
1/2 łyżeczki cynamonu, 2 łyżki mielo-
nych migdałów.

Przygotowujemy ciasto: mąkę z cu-
krem i kawałkami masła rozcieramy pal-
cami. Powoli, ciągle rozcierając, wlewa-
my wodę. Zagniatamy, zawijamy w folię 
i wkładamy na 30 min do lodówki. Roz-
grzewamy piekarnik do 190°C i robi-
my nadzienie: jabłka wkładamy do ron-
dla i polewamy wodą. Dusimy 5 min, co 
jakiś czas potrząsając rondlem. Doda-
jemy cukier, sok cytrynowy i cynamon. 
Ciasto dzielimy na 2 nierówne części 
(2/3 i 1/3 objętości). Większą rozwałko-
waną porcją wykładamy dno i boki formy 
na tartę (śred. 24 cm). Posypujemy mig-
dałami, na wierzchu rozkładamy jabłka. 
W środku pozostałego rozwałkowane-
go ciasta, wycinamy otwór w kształcie 
gwiazdki. Tą porcją przykrywamy jabł-
ka. Sklejamy brzegi spodu i wierzchu 
ciasta. Smarujemy jajkiem i posypujemy 
cukrem. Pieczemy ok. 30 minut.

Czy jesteś 
wybuchowy?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Pojazd jednoślado-

wy; 8. Łuk utworzony przez rzekę; 
9. Ssak z żyraf; 10. Rytmiczny chód; 
11. Flamastry; 12. Dawny typ odsie-
wacza do mąki; 13. Uczucie piecze-
nia w przełyku; 14. Niechęć, wstręt; 
16. Od wschodu do zachodu słoń-
ca; 19. Łóżko na statku; 20. W Par-
ku Górnik będzie poddany rewitali-
zacji; 21. Wawrzyn; 22. Część opery; 
23. Kaprys, dziwactwo; 28. Brud, bło-
to w gwarze śląskiej; 31. Jednomyśl-
ność; 32. Czwarta część garnca; 33. 
Rupieciarnia; 34. Płynie łożyskiem do 
ujścia; 35. Szalej jadowity; 36. Świt; 
37. Rodzaj pędzla.

PIONOWO: 1. Hotel dla zmotory-
zowanych; 2. Stanowisko w pracy; 3. 
Jeden ze stawów w Siemianowicach 
Śląskich; 4. Obłąkany; 5. Utrata spo-
istości; 6. Wydzierane z kalendarza; 
7. Parki, skwery i bulwary; 14. Lekarz 
chorób nowotworowych; 15. Grube 
rajstopy; 17. Ogół naczyń i nakryć 
na stole jadalnym; 18. Lekka, przej-
rzysta tkanina; 24. W gwarze ślą-
skiej: zwolnienie lekarskie; 25. Ska-
ła dla rzeźbiarza; 26. Zając; 27. Glina 
zamiast podłogi; 28. Artysta lub poko-
jowy z pędzlem; 29. Większa napra-
wa; 30. Sykatywa.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
18 października 2006 r. – na adres 

SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z dopi-
skiem Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– krzyżówka nr 10/2006. Nagrody 
za rozwiązaną krzyżówkę nr 9/2006 
z hasłem – Może by na grzyby otrzy-
mują: I nagroda – Ilza STRZELCZYK, 
zam. ul. A. Zgrzebnioka 39; II nagroda 
– Marta STĘPIŃSKA, zam. ul. K. Szy-
manowskiego 6; III nagroda – Marian 
WYCISZKIEWICZ, zam. al. Młodych 3. 

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Kolacja przy 
świecach dla 2 osób (po uzgodnie-
niu terminu) w restauracji „ALOHA”, 
ul. W. Wróblewskiego 67 – nagro-
dę główną – ufundowała Restaura-
cja „ALOHA”. Fundatorem pozosta-
łych nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Ojciec pyta syna po jego powrocie ze 
szkoły:
- Powiedz mi, kto to był ten chłopaczek, 
z którym witałeś  się przed szkołą?
- Kolega z klasy, syn ministra...
- O, z niego mógłbyś brać przykład tłu-
moku jeden! Taki mały, a już syn mini-
stra!

  

Dziecko biega po czytelni, głośno 
tupiąc, udaje konia w galopie.

Podchodzi bibliotekarka i zwraca 
maluchowi uwagę:
- Uspokój się chłopczyku! Ludzie nie 
potrafią czytać!!!
- Nie potrafią? – dziwi się chłopczyk – 
to po co tutaj siedzą!?

  

Nauczyciel do ucznia:
- Ściągnij czapkę na lekcji.
Na to uczeń stanowczo:
- Nie! Sam pan mówił, że żadnego 
ściągania na lekcji...

  

Synek bawił się komputerem...
...nagle podchodzi do taty i pyta:

- Tato, a co to znaczy: HDD Format 
complete?
- To znaczy, że zaraz solidnie oberwiesz.

  

- Co masz dzisiaj zadane do domu? – 
pyta ojciec syna
- Nic!
- Szkoda... będę musiał znowu zmy-
wać...

  

Żona przed wyjazdem na wczasy przy-
pomina mężowi:
- A nie zapomnij dawać wody papużkom!
- Nie bój się – zapewnia ją mąż – już 
ja wiem, co to pragnienie...
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Zielony Konkurs Zielony Konkurs Zielony Konkurs

W k r ó t c e  f i n a ł
Ogłoszona przez redakcję „MS” kolejna edycja Zielonego Konkursu spotkała się z dużym odzewem ze strony 

mieszkańców. W tym roku już po raz 13. prezentujemy najładniejsze balkony i ogródki przydomowe. Wkrót-
ce przedstawimy laureatów tegorocznej edycji, którzy zostaną zaproszeni na spotkanie z władzami Spółdzielni. 
Uważamy jednak zdecydowanie, że zwycięzcami są wszyscy lokatorzy pielęgnujący na co dzień rośliny ozdobne 
i wszystkim z pasją dłubiącym w ziemi za ich trud i pasje serdecznie dziękujemy, tym bardziej, że tegoroczny 
saharyjski wręcz lipiec wymagał ustawicznej dbałości o kwiaty.

Przypomnijmy w tym miejscu, że Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa była prekursorem takiego konkursu 
i w ślad za nią poszły również inne spół-
dzielnie w naszym i ościennych miastach. 
Z dużą satysfakcją chcemy podkreślić, że 
z roku na rok coraz więcej osób upięk-

sza swoje balkony roślinami ozdobny-
mi. Trudno się temu dziwić, gdyż pięknie 
ukwiecony balkon przyciąga uwagę nie 
tylko właścicieli, ale i wielu przechodniów. 
Trudno też nie podzielić się wrażeniem, 
że nasi mieszkańcy podążają za wszyst-
kimi nowinkami w tej dziedzinie. 

Jeszcze kilka lat temu widać było 
w skrzynkach balkonowych jedynie 
pelargonie, a potem surfinie. Obecnie 
gama roślin ozdobnych jest tak szero-
ka, że nie sposób je wszystkie wymie-
nić. A niepowtarzalny efekt daje odpo-
wiednia kompozycja różnych gatun-
ków i kolorów. 

Kto raz pokocha kwiaty, ten zostaje 
wierny swojej pasji na lata. W tej edycji 

Zielonego Konkursu przedstawialiśmy 
właśnie takie osoby, które od kilku-
nastu lat realizują swoje hobby. Z ich 
relacji wynika, że ani przez moment 
nie były znudzone pracą w swoim 
ogródku przydomowym. Wręcz prze-
ciwnie, miejsce to jest dla nich skarb-

nicą nowych pomysłów realizowanych 
skrupulatnie rok po roku.

Miłośnicy kwiatów przekonali nas 
jeszcze o jednym. Ładny balkon czy 
ogródek domowy można zrobić za 
pomocą niewielkich środków finanso-
wych. Prawdopodobnie to kryterium, 

oprócz poczucia estetyki, brała pod 
uwagę Rada Osiedla i ADM „Cen-
trum”, typując do finału Zielonego Kon-
kursu balkon przy ul. Michałkowic-
kiej 19. – To jest balkon za grosik, nie 
mając pieniędzy, można też ładnie go 
ukwiecić – przekonuje jego właściciel-
ka Elżbieta Olejarczyk. – Sama hodu-
ję kwiaty z nasion i sadzonek, które na 
wiosnę przesadzam. Ponadto, na bal-

konie mam dużo kaktusów, a najwięk-
szy z nich mierzy blisko 2 metry. Kwit-
ną zawsze na wiosnę, ale do końca 
października mogą być na balkonie – 
dodaje lokatorka. Nasza rozmówczy-
ni pielęgnuje kwiaty już od kilkunastu 
lat. Bazuje na własnym doświadczeniu 

oraz informacjach z różnych książek. 
Najbardziej ceni sobie: „ABC Przyro-
dy”, „Wielką Księgę Kwiatów” i „365 
porad dla miłośników kwiatów”. 

Jedna z naszych Czytelniczek zwró-
ciła też uwagę na wyjątkowo ukwieco-
ny balkon przy ul. ZHP 7 na os. „Mło-

dych”, dając do zrozumienia, że koniecz-
nie należy uwzględnić go w tegorocz-
nej ocenie.

Już wkrótce finał Zielonego Konkur-
su. Dzięki kwiatom i tym, którzy z pasją 
je pielęgnują, możemy inaczej spoj-
rzeć na otaczającą nas rzeczywistość. 
Jej składniki to natura i piękno. Nie 
zapomnijmy o tym, bo warto mieć taki 
punkt odniesienia w swoim życiu. mig

Balkon za grosik i jego twórczyni p. Elżbieta Olejarczyk. Ten balkon też znalazł uznanie u innych – ul. ZHP 7.

Czy to się może nie podobać? – ul. Leśna 7. Czerwony kontrapunkt – ul. Wł. Jagiełły 7.



publiczności z wymienio-
nych placówek prezentowa-
li się m.in.: Bartek, Kin-
ga Szydłowska, Martyna 
Kowalska, Ela Jałowiecka, 
Roger Malaga i Sonia Sęk. 
Ostatnią wokalistkę spotka-
ła miła niespodzianka. Otóż 
Sonia otrzymała bukiet kwia-
tów od anonimowego wiel-
biciela. Kwiaty spowodowa-
ły, że jej buzia natychmiast 
stała się purpurowa i dziew-
czyna dłuuugo zastanawiała 
się, kto jej je przekazał?

Nieco później słuchano 
występu Katarzyny Pole-
chońskiej, która wystąpiła 
mimo przeziębienia, co też 
nieznacznie przełożyło się 
na jej możliwości głosowe.

Podczas przerw technicz-
nych na estradzie wręcza-
no nagrody i puchary zwy-
cięzcom sportowych imprez 
towarzyszących tegorocz-
nemu Świętu.

Pozostał niedosyt
Uwagę wszystkich skupił 

zespół tańca irlandzkiego 
„Glendalough”. Była to dla 
wielu kompletna egzotyka, 
bo tańce te, ich kroki, układy 
choreograficzne są zupeł-
nie odmienne od znanych 
nam z rodzimego i nie tylko 
podwórka. Dodajmy, że mło-
dzi tancerze z Katowic swo-
je występy obszernie słow-
nie objaśniali i wprowadzali 
wszystkich w tajniki irlandz-
kich hołubców. Zakończe-
niem ich występu były mini-
warsztaty, podczas których 
chętni – a pojawiło się ich 
sporo – mogli popróbować 
swych sił i nauczyć się kilku 
podstawowych figur. Przy-
znać należy, że niektórym 
szło to całkiem, całkiem.

Później na estradzie domi-
nowały zespoły dla doro-
słych i tak biesiadę śląską, 
z wicami i śląskimi piosen-
kami zaprezentował zespół 
B.A.R., a po nim estradę 
i serca widzów żywiołowym 
występem zdobył zespół 
„Buenos Amigos”. On też 
zakończył III Święto Bytko-
wa i tak przypadł do gustu, 

że wywołał niedosyt wśród 
widzów, bo chcieli się bawić, 
bawić i jeszcze raz bawić.
O Święcie mówiono:
- Na festynie jesteśmy 

pierwszy raz. Dowiedzieli-
śmy się o nim z plakatów. 
Najbardziej lubimy słuchać 
typowych śląskich przebo-
jów. Jeśli nie zmarzniemy, 
to na pewno zostaniemy do 
końca imprezy. Przyszliśmy 
wspólnie z naszymi dziećmi 
i półroczną wnuczką Karoli-
ną – Piotr i Joanna Jahn.

- Bardzo dobrze się tu 
bawię. Niech jest tak dalej. 
Mieszkam na tym osiedlu od 
34 lat i widać, że Spółdziel-
nia wiele tu teraz robi. Bardzo 
lubię takie imprezy, wcze-
śniej chodziłam na festyny 
organizowane jeszcze na 
boisku przy ul. Zgrzebnioka 
– Alicja Hałas.

- Lubimy z żoną każdą 
muzykę. Chociaż nie jeste-
śmy mieszkańcami Spół-
dzielni, chętnie przychodzi-
my na festyny – pan Kry-
stian.

- Jestem z Michałkowic 
i podobają mi się festyny na 
Bytkowie. Najbardziej lubię 
typową śląską muzykę – 
pani Ewelina.

- Przyszłam tylko na kil-
kanaście minut na Rynek 
w ramach krótkiego space-
ru, gdyż jestem bardzo zaję-
ta w ten weekend. Przygo-
towuję projekt do mojej pra-
cy. Widać, że ludzie świetnie 
się bawią. Przed południem 
na różnych imprezach była 
też moja córka – Katarzyna 
Kowalska.

- Znaleźliśmy się tro-
chę przypadkowo na festy-
nie, gdyż wybieramy się na 
nocny koncert do miejskie-
go amfiteatru. Jednak zna-
jomi zachęcili nas, by jesz-
cze podjechać na Rynek 
Bytkowski. Koncert zespołu 
Buenos Amigos to prawdzi-
wa rewelacja. I ludzie pod 
sceną, w różnym wieku, tak 
świetnie się bawią. Jestem 
pod dużym wrażeniem – 
Piotr Woliński.

Tekst i zdjęcia Piotr Sowisło

H o n o r i s  c a u s a  B y t k o w i a n
ciąg dalszy ze str. 17

B.A.R. i było wesoło.

Chcieli się bawić, bawić i jeszcze raz bawić.

„Buenos Amigos” podbił serca wszystkich.

Widzów było raz mniej, raz więcej.  
Łącznie blisko 2 tysiące.


