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Na  
stronach:

GŁUP tu był Nie tylko treningi
Harmonogram wymiany zaworów - 2014-2021 r.

„Węzłowiec”. Docieplenia ścian frontowych budynków 
Wł. Jagiełły 33, 35 i 37 

„Michałkowice”. Nowy parking dla kilku samochodów 
– Obrońców Warszawy 1-2

Poooooooooszłyyyyyyy

Elewacje, instalacje, śmietniki
czytaj - str. 21

Kurrram Cie
czytaj - str. 14
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A na osiedlach:
„Tuwima”

- Wojciecha Korfantego 5 – znisz-
czono rurę spustową w lokalu użytko-
wym,

- Wojciecha Korfantego 3 – na 
szczycie budynku graffiti,

- garaże przy Lasku Bytkowskim 
– graffiti 

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 
Wojciecha Korfantego – kilkukrotna 
dewastacja furtki.

„Młodych”
- nowy skwer wypoczynkowy – 

skradziono jałowce płożące.
„Centrum”

- Komuny Paryskiej 6 – zdewasto-
wano ogrodzenie przy parkingu,

- Komuny Paryskiej 5 – graffiti,
- ks. Konstantego Damrota 1B – 

skradziono skobel z bramy na podwó-
rze,

- plac zabaw przy ulicy Powstańców 
– zniszczono ławkę i daszek nad pia-
skownicą.

„Michałkowice”
- Wyzwolenia 10B – rozbito szybę w 

drzwiach wejściowych,
- Kościelna 12 – graffiti, 
- Władysława Sikorskiego 4  

– graffiti,
- plac zabaw przy ulicy Przyjaźni  

– zniszczono ławkę.
„Chemik”

- Walerego Wróblewskiego 53F 
– rozbito szybę w drzwiach wejściowych.

„Węzłowiec”
- Grunwaldzka 5A – połamano de-

skę z ławki. pes

Na prezentowanych bohomazach, jakimi ktoś 
upstrzył elewację budynku przy Wojciecha 

Korfantego 3A napisano: GŁA jo tu był.
Szkoda, że nieznany „artysta” był tak skromny i się nie 

przedstawił i dokładnie nie napisał „kto 
tu był”. Na 100% mógłby liczyć na odwie-
dziny, a być może i otrzymałby jakąś „na-
grodę”... ale do zapłacenia. Szkoda też, 
że nie nazwał siebie po imieniu i nie napi-
sał jednoznacznie: GŁUP tu był. Taka forma przedstawie-
nia się pasuje jak ulał do tego, co zafundował innym. Kole-
gom, znajomym GŁA proponujemy – zapewne poznają cha-

rakter pisma – by mówili do niego Głup, co całkowicie odpo-
wiadać będzie stanowi jego umysłu.

Niestety wrzesień zapisał się większą niż wcześniej ilością 
dewastacji i kradzieży. Tym samym rosną straty materialne, fi-

nansowe, jakie z tego tytułu ponosimy wszy-
scy, bo to przecież wyłącznie z naszych pie-
niędzy wnoszonych w comiesięcznych opła-
tach skutki tych zniszczeń są usuwane. No 
ale widocznie jesteśmy bogaci i stać nas. 

Parafrazując piosenkę Marka Grechuty można by zaśpiewać 
– choć nie śpiew tu jest potrzebny: I znowu sobie zadaję pyta-
nie czy tak być winno, czy też czas z tym skończyć.      

Niszczysz swoje

GŁUP  
tu był
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Barbara Henel i Mieczysław Hojda*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
3. 11. 2014 r. od 16.30 do 17.30

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

tel. 32 609-14-00

Z kolei 1. 12. 2014 r. dyżurować będą: Jerzy Michalik i  Dariusz Bochenek*

*skład 
osobowy 
dyżurujących 
może ulec 
zmianie

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskich ul. Bohaterów Westerplatte 20 

informuje,
że 30 października 2014 r. o 1100

organizuje przetarg ograniczony,
dla członków oczekujących zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej,
a o 1130 przetarg nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do 
lokalu mieszkalnego:

1. ul. Hermana Wróbla 3a/18 – pow. 31,03 m2, cena wywoławcza 
79.300,00 zł - 7 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia, bez balkonu

2. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71a/9 – pow. 51,05 m2,  

cena wywoławcza 123.400,00 zł - 4 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia
3. ul. Okrężna 2/47 – pow. 37,00 m2, cena wywoławcza 76.200,00 zł  

- 9 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać od 25. 09. 2014 r. 
do 29. 10. 2014 r.  po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administra-
cją osiedla TUWIMA pod numerem tel. 32-228-45-47 (dot. mieszkań przy ul. 
H. Wróbla 3a/18 i Okrężnej 2/47) i Administracją osiedla Bańgów pod numerem  
tel. 32-228-13-01 (dot. mieszkania przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 71a/9).

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w pokoju nr 23 w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 30. 10. 2014 r. do godz. 1030, bądź wcze-
śniej na konto SSM: 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obo-
wiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej 
www.ssm.siemianowice.com, co wiąże się ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu 
mieszkalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomoc-
nictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium na-
stępuje na wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Obrady otworzył i sprawnie popro-
wadził, mimo widocznej początkowej 
tremy, Jan Dudek – przewodniczący 
RN SSM. Już po zakończeniu obrad 
powiedział nam, że nie przypuszczał, 
że będzie to dla niego takie przeżycie.

W porządku obrad posiedzenia 
oprócz protokolarnych znalazły się:
- Ocena wyników działalności 

gospodarczo-finansowej 
Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za 6 mie-
sięcy 2014 r.

- Analiza stanu zaległości 
czynszowych SSM za 8 m-
-cy 2014 r.

- Sprawozdanie z przygoto-
wania budynków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej do okresu zimo-
wego 2014-2015 oraz se-
zonu grzewczego 2014-
2015.

- Przyjęcie Harmonogramu 
wymiany zaworów termostatycznych 
przygrzejnikowych w zasobach Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej na lata 2014-2021.

- Wyznaczenie biegłego rewidenta do 
badania Sprawozdania finansowego 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za rok obrotowy 2014 r.
Tradycyjnie każdy z rozpatrywanych 

tematów poprzedzono przedstawie-
niem opinii przez szefów poszczegól-
nych Komisji i tak za każdym razem 
przed podjęciem uchwały głos kolejno 
zabierali przewodniczący Komisji:
- Gospodarki Zasobami Mieszkanio-

wymi – Mieczysław Hojda,
- Rewizyjnej – Tadeusz Dudek,
- Organizacyjno-Samorządowej i Spo-

łeczno-Kulturalnej – Zbigniew Ja-
rosz.

Działalność 
gospodarczo-finansowa

Na pierwszy ogień RN zajęła się 
wynikami działalności gospodarczo-fi-
nansowej SSM w I półroczu br. Szefo-
wie Komisji zgodnie twierdzili, że ma-
teriały przygotowane były bardzo do-
brze i komisje nie wniosły żadnych 
uwag. W komentarzu do przygotowa-
nych obszernych dokumentów naje-
żonych danymi i tabelkami stwierdzo-
no, że działalność finansowa SSM 

za I półrocze jest na plusie. Na efekt 
ten składa się działalność spółdziel-
ni zarówno w zakresie eksploata-
cji lokali mieszkalnych, jak i garaży, 
lokali użytkowych własnościowych 
i w najmie, dzierżaw, pożytków, wy-
nik na mediach, a także pozosta-
ła działalność finansowo-operacyj-

na. Na uwagę zasługuje bardzo do-
bry wynik na lokalach użytkowych, ga-
rażach, dzierżawach i pożytkach +518 
tys. zł. Jest on znacznie wyższy niż 
w analogicznym okresie roku poprzed-
niego. Największy wpływ zanotowa-
no na lokalach użytkowych w najmie 
+313 tys. zł, było 133 tys. złotych.

Zaległości czynszowe
Równie pozytywne opinie Komisji 

dotyczyły stanu zaległości czynszo-
wych SSM za 8 m-cy br. Ich poziom 
w przypadku lokali mieszkalnych wg 
stanu na 31. 08. 2014 r. zmniejszył 
się w stosunku do stanu na 31. 12. 
2013 r. o 45 841,12 zł. Udział tych 
zaległości do naliczeń czynszowych 
uległ również niewielkiemu obniżeniu 
z 2,87% do 2,83%. W tym przypad-
ku podkreślano, że wskaźniki, jakie 
uzyskuje Spółdzielnia – czytaj mate-
riał Analiza zaległości – plasują ją bar-
dzo wysoko w porównaniu z innymi 
i dobrze świadczą o pracy wszystkich 
służb SSM odpowiedzialnych za zaj-
mowanie się opłatami. Nie bez wpływu 
jest także działalność Rady Nadzor-
czej, która spotykając się z dłużnika-
mi uświadamia im konsekwencje nie-
płacenia i mobilizuje do likwidowania 
zaległości. Do zadłużeń w opłatach 
na poszczególnych osiedlach wróci-

my w kolejnym wydaniu „Mojej Spół-
dzielni”.

Przygotowania do zimy
– zasoby gotowe od 1 września

Rada Nadzorcza rozpatrzyła infor-
mację o przygotowaniach do zimy za-
sobów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W liczącym 11 stron 
dokumencie ujęto spokojnie ponad 
100 zadań, jakie na wszystkich osie-
dlach wykonywano z myślą o zimie 
2014-2015. W trakcie krótkiej dyskusji 
przedłożono zalecenie Komisji GZM, 
by uczulić firmy zewnętrzne zajmują-
ce się szeroko rozumianym zimowym 

utrzymaniem do niezwłocz-
nych reakcji w przypadkach 
ewentualnych awarii, czy 
utrzymania dróg.

Zbigniew Lekston odno-
sząc się do problematyki zi-
mowego przygotowania za-
sobów podkreślił, że już 1 
września przesłano do Tau-
ronu informację, że zasoby 
Spółdzielni są przygotowa-
ne do podania ciepła.

Rada przyjęła dokument 
bez uwag podkreślając z za-
dowoleniem, iż zasoby Spół-
dzielni są przygotowane na-

leżycie do sezonu. O przygotowaniach 
do zimy – czytaj także str. 13

52 tysiące 296 
termostatycznych zaworów

W kolejnym punkcie porządku dnia 
Rada Nadzorcza przyjęła wieloletni 
harmonogram wymiany zaworów ter-
mostatycznych przygrzejnikowych na 
lata 2014-2021. W sumie przez te 
wszystkie lata w mieszkaniach SSM 
wymienionych zostanie 52 296 zawo-
rów. Prezentując harmonogram za-
uważono, że nowe zawory najwcze-
śniej pojawią się w osiedlu „Bańgów”, 
gdyż tam przed laty założone je jako 
pierwsze wraz z podzielnikami kosz-
tów. Rozpatrując przedłożony materiał 
pytano czy wymiana dotyczy wyłącz-
nie zaworów czy też obejmuje i gło-
wice. Wymiana będzie kompleksowa 
usłyszano w odpowiedzi. Rada przyję-
ła harmonogram. Czytaj od str. 6 do 8

Biegły rewident
Ostatnim merytorycznym punktem 

porządku obrad było wyznaczenie bie-
głego rewidenta do badania sprawoz-
dania finansowego Spółdzielni za rok 
obrotowy 2014. Tadeusz Dudek – prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, rela-
cjonował, że do Spółdzielni wpłynęły 
dwie oferty podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych 

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Zawory, zima, zadłużenia
Pierwsze po wakacyjnej przerwie i de facto pierwsze po tegorocznych 

wyborach merytoryczne posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 29 września.
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

i wpisanych na listę Krajowej Rady Bie-
głych Rewidentów. Pierwsza z Pozna-
nia i druga z Katowic z firmy Przedsię-
biorstwo Usługowe „PAGE” sp. z o.o. 
Komisja stwierdziła, że pierw-
sza oferta jest dwukrotnie droż-
sza a mankamentem jest także 
brak doświadczenia w badaniu 
sprawozdań finansowych spół-
dzielni mieszkaniowych. Tym sa-
mym komisja rekomenduje wy-
znaczyć do badania sprawozda-
nia finansowego SSM firmę „PA-
GE” z Katowic.

Rada przyjęła rekomendację 
i powierzyła badanie sprawoz-
dania firmie „PAGE”

Analiza zaległości 
czynszowych 

na dzień 31. sierpnia br.
- podsumowanie - 

Analiza przedstawionych za-
ległości bieżących pochodze-
nia czynszowego wskazuje, że 
ich poziom w przypadku loka-
li mieszkalnych wg stanu na 31. 
08. 2014 r. zmniejszył się w sto-
sunku do stanu na 31. 12. 2013 
r. o 45 841,12 zł. Udział tych za-
ległości do naliczeń czynszo-
wych uległ również niewielkiemu 
obniżeniu z 2,87% do 2,83%. 
W omawianym okresie zwiększyły się 
natomiast zaległości czynszowe na 
lokalach użytkowych o 25 461,36 zł, 
tj. o 0,41%. Ogólny wskaźnik zadłu-
żenia bieżącego (bez spraw sądo-
wych i spornych) uległ zmniejszeniu 
o 0,02% i wynosi 2,94%.

Całość zaległości pochodzenia czyn-
szowego, w których skład wchodzą 
również zaległości zasądzone i sporne 
uległa nieznacznemu obniżeniu wyno-
szącemu 31 009,91 zł i zmniejszyła się 

w stosunku do naliczeń o 0,02%.
Na podstawie przedstawionych da-

nych można ponadto stwierdzić, że 
zaległości bieżące wg stanu na koniec 

sierpnia 2014 r. w kwocie 2 193 409,17 
zł w stosunku do pozostałych miesię-
cy tego roku utrzymywały się na zbli-
żonym poziomie. Podobnie kształtował 
się również poziom całości zaległo-
ści czynszowych obejmujących spra-
wy sądowe i sporne.

Na sytuację taką znaczący wpływ ma 
regularne i terminowe dokonywanie 
płatności przez użytkowników lokali, 
ale również aktywne działania Zarządu 
SSM skupiające się nie tylko na umoż-

liwieniu bieżącego dostępu do aktual-
nych informacji w zakresie opłat (bie-
żące rozmowy z pracownikami Działu 
rozrachunków czynszowych i windy-

kacji, zawiadomienia o wysoko-
ści salda, dostęp do e-kartoteki) 
ale też na windykowaniu należ-
ności poprzez sąd czy firmy win-
dykacyjne. W ramach tych dzia-
łań prowadzonych w 2014 r.:
- wysłano 853 monity przedsą-
dowe (zaległości powyżej 3 mie-
sięcy),
- wysłano 1 520 wezwań do za-
płaty (zaległości 1-3 miesięcz-
ne),
- firmom współpracującym prze-
kazano do zwindykowania za-
ległości od 112 użytkowników 
lokali na kwotę 467 572,20 zł, 
z czego odzyskano 211 925,30 
złotych,
- do sądu skierowano 78 spraw 
spraw na kwotę 391 804,75 zło-
tych.

Dużą rolę w odzyskiwaniu dłu-
gów mają również rozmowy dys-
cyplinujące dłużników odbywa-
ne na posiedzeniach Rady Nad-
zorczej.

Po wyczerpaniu wszystkich 
sposobów na odzyskanie zale-

głości czynszowych, w sytuacji braku 
innych środków pozwalających na za-
spokojenie Spółdzielni, Zarząd SSM 
kieruje przeciwko uporczywemu dłuż-
nikowi wniosek do sądu o eksmisję.

Na dzień 31. 08. 2014 r. 24 użytkow-
ników lokali mieszkalnych posiada pra-
womocne wyroki eksmisyjne, z czego 
18 z prawem do otrzymania lokalu so-
cjalnego. Wyrok eksmisyjny posiada 
również 1 najemca lokalu użytkowego.

pes

UCHWAŁA NR 34/ 2014
z dnia 29 września 2014r.

Rady Nadzorczej  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie:
przyjęcia „Harmonogramu wymiany zaworów 

termostatycznych przygrzejnikowych w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 

lata 2014-2021”
Działając w oparciu o § 24 ust 2 pkt 1 Statutu SSM

Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWALA

§ 1
Przyjęcie „Harmonogramu wymiany zaworów termo-
statycznych przygrzejnikowych w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2014-
2021” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Zobowiązać Zarząd SSM do pełnej realizacji „Har-
monogramu” zgodnie z przyjętymi terminami.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RADA NADZORCZA

Masz problemy pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. 

zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię mieszka-
niową osobom, których średni miesięczny DOCHÓD BRUT-
TO (z podatkiem) na jednego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wnio-
sku o przyznanie świadczenia nie przekracza 175% kwoty 
najniższej emerytury (od 1. 03. 2014 r. – 844,45 zł) i wynosi:

- 1.477,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1.055,56 zł w gospodarstwiewieloosobowym, tj. 125% 

kwoty najniższej emerytury.
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyzna-

wania dodatku, zainteresowani uzyskają w:
Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.
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ROK 2014

Lp. Osiedle – adres budynku
Ilość 

zaworów 
(szt.)

1
„BAŃGÓW”

Marii Skłodowskiej-Curie 61-89 789
RAZEM 789

OGÓŁEM ROK 2014 789

ROK 2015

1

„BAŃGÓW”
Władysława Reymonta 2-12,  
Marii Skłodowskiej-Curie 1-15

649

Władysława Reymonta 14-36 507
Karola Szymanowskiego 1-9 247

ROK 2015 - ciąg dalszy

1

Marii Skłodowskiej-Curie 17-33 383
Marii Skłodowskiej-Curie 35-59 524
Władysława Reymonta 38-56, 
Karola Szymanowskiego 2-14

745

RAZEM 3.055
OGÓŁEM ROK 2015 3.055

ROK 2016

1

„MŁODYCH”
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5 340
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6 365
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7 341
Niepodległości 22-24 336
Niepodległości 26-28 337
Niepodległości 30-32 336
Walerego Wróblewskiego 2-4 336
Walerego Wróblewskiego 6-8 338

RAZEM 2.729

2

im. Juliana TUWIMA
Hermana Wróbla 1 160
Hermana Wróbla 2 320
Hermana Wróbla 3 275
Hermana Wróbla 4 295
Hermana Wróbla 5 339
Hermana Wróbla 6 679
Hermana Wróbla 7 680
Hermana Wróbla 8 226
Hermana Wróbla 9 192

RAZEM 3.166
OGÓŁEM ROK 2016 5.895

ROK 2017

Lp. Osiedle – adres budynku
Ilość 

zaworów 
(szt.)

1

„WĘZŁOWIEC”
Władysława Jagiełły 25 443
Władysława Jagiełły 27 446
Władysława Jagiełły 29 439
Władysława Jagiełły 31 447
Władysława Jagiełły 33 450
Władysława Jagiełły 35 421
Władysława Jagiełły 37 419
Władysława Jagiełły 39 437
Władysława Jagiełły 41 175
Jana Polaczka 2 64

1

Jana Polaczka 6 64
Jana Polaczka 8 173

RAZEM 3.978

2

„CHEMIK”

Walerego Wróblewskiego 43 108

Walerego Wróblewskiego 45 109

Walerego Wróblewskiego 47 114

Walerego Wróblewskiego 49 110

Walerego Wróblewskiego 55 107

Walerego Wróblewskiego 55A 110

Walerego Wróblewskiego 57 106

Walerego Wróblewskiego 59 109

RAZEM 873

3

„MICHAŁKOWICE”
Marii Dąbrowskiej 1 96

Obrońców Warszawy 1 90

Obrońców Warszawy 2 63

Obrońców Warszawy 9 90

Leona Kruczkowskiego 4 132

Leona Kruczkowskiego 6 132

Leona Kruczkowskiego 8 132

Walentego Fojkisa 3 99

Walentego Fojkisa 5 96

gen. Władysława Sikorskiego 1 154

RAZEM 1.084

OGÓŁEM ROK 2017 5.935

Harmonogram wymiany zaworów termostatycznych przygrzejnikowych w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2014-2021

52 tysiące 296 termostatycz-
nych zaworów przygrzejni-

kowych wraz z głowicami zaplano-
wano do wymiany w Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej w la-
tach 2014-2021.

Jak dziś pamiętamy, kiedy przed laty 
były zakładane i jakich wtedy udziela-
liśmy non stop porad co do zasady ich 

działania i posługiwania się nimi. Te-
raz problemów z tym nie ma, bo przez 
te lata wszyscy zamieszkali się do nich 
przyzwyczaili i posługują się nimi bez 
kłopotu. Nie trzeba dodawać, że urzą-
dzenia te sprawdziły się, a te najwcze-
śniej zakładane zdążyły się wysłużyć.

Wymianę zaworów na nowe zapo-
czątkował w tym roku Bańgów, bo 

na tym osiedlu pojawiły się one jako 
pierwsze w 1992 roku. Później, syste-
matycznie, ekipy odwiedzać będą ko-
lejne domy wg publikowanego harmo-
nogramu.

Łączny koszt całości wyniesie wg 
cen bieżących 6 milionów 483 tysiące 
650 złotych.

pes
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ROK 2018

Lp. Osiedle – adres budynku
Ilość 

zaworów 
(szt.)

1

„MŁODYCH”
Jana Stęślickiego 1-2 302
Jana Stęślickiego 3-6 612
Franciszka Zubrzyckiego 1-3 447
Szarych Szeregów 1-4 611
ZHP 1-2 296
ZHP 3-6 556
ZHP 7 215
ZHP 9 219
ZHP 10 214
ZHP 11 213

RAZEM 3.685

2

„CHEMIK”
Niepodległości 57-59 414
Niepodległości 61-63 545
Walerego Wróblewskiego 39-41 482
Walerego Wróblewskiego 51-53 558
Walerego Wróblewskiego 61-63 545
Niepodległości 60 338
Niepodległości 58 309
Niepodległości 64-66 482
Walerego Wróblewskiego 69 667
Walerego Wróblewskiego 71 667
Walerego Wróblewskiego 73 667

RAZEM 5.674
OGÓŁEM ROK 2018 9.359

ROK 2019

1

„CENTRUM”
Michałkowicka 17-23 223
Spokojna 1-3 152
Ryszarda Gansińca 2 105
Ryszarda Gansińca 4 101
Ryszarda Gansińca 6 103
Ryszarda Gansińca 7 103
Ryszarda Gansińca 8 100
Ryszarda Gansińca 9 105
Ryszarda Gansińca 10 102
Ryszarda Gansińca 11 688

RAZEM 1.782

2

im. Juliana TUWIMA
ks. Jana Kapicy 5 48
Wojciecha Korfantego 1 484
Wojciecha Korfantego 2 483
Wojciecha Korfantego 3 480
Wojciecha Korfantego 4 225
Wojciecha Korfantego 6-7 241
Wojciecha Korfantego 9 541
Wojciecha Korfantego 10 338
Wojciecha Korfantego 14 118

Lp. Osiedle – adres budynku
Ilość 

zaworów 
(szt.)

2

Wojciecha Korfantego 15 118
Wojciecha Korfantego 16 118
Wojciecha Korfantego 17 192
Leśna 7 117

RAZEM 3.503

3

„WĘZŁOWIEC”
Władysława Jagiełły 1 238
Władysława Jagiełły 2 143
Władysława Jagiełły 3 375
Władysława Jagiełły 7 303
Władysława Jagiełły 9 248
Władysława Jagiełły 11 303
Władysława Jagiełły 13 249
Grunwaldzka 3 423
Grunwaldzka 5 409
Walerego Wróblewskiego 26-32 266
Grunwaldzka 2 393
Grunwaldzka 4 302
Grunwaldzka 6 249
Grunwaldzka 7 160
Grunwaldzka 9 150
Grunwaldzka 16 100

RAZEM 4.311

OGÓŁEM ROK 2019 9.596

ROK 2020

1

im. Juliana TUWIMA
Leśna 13 240
Leśna 15 247
Okrężna 1 238
Okrężna 2 225
Okrężna 3 236
Okrężna 4 240
Okrężna 5 240
Okrężna 6 250
Okrężna 7 249
Okrężna 8 227
Okrężna 13 194
Okrężna 15 194

RAZEM 2.780

2

„CHEMIK”
Alfonsa Zgrzebnioka 25 47
Alfonsa Zgrzebnioka 27 48
Alfonsa Zgrzebnioka 29 47
Alfonsa Zgrzebnioka 31 42
Alfonsa Zgrzebnioka 33 49
Alfonsa Zgrzebnioka 35 48
Alfonsa Zgrzebnioka 37 61
Alfonsa Zgrzebnioka 39 48
Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 79
Alfonsa Zgrzebnioka 41 80
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Lp. Osiedle – adres budynku
Ilość 

zaworów 
(szt.)

2

Alfonsa Zgrzebnioka 43 80

Alfonsa Zgrzebnioka 45 80

Alfonsa Zgrzebnioka 47 79

Alfonsa Zgrzebnioka 51 120

Alfonsa Zgrzebnioka 52 120

RAZEM 1.028

3

„CENTRUM”

Brzozowa 12 64

Piaskowa 8 76

ks. Konstantego Damrota 1B 39

Krucza 1 36

Krucza 1A 36

Krucza 2 36

Krucza 2A 25

Krucza 3 36

Tadeusza Kościuszki 3 84
Jana Pawła II 17-  
Tadeusza Kościuszki 10

131

Jana Pawła II 18 87

Jana Pawła II 21 73

Jana Pawła II 22 73

Jedności 1 133

Hutnicza 3-5 178

RAZEM 1.107

4

„MICHAŁKOWICE”

Emilii Plater 21 130

gen. Władysława Sikorskiego 2 442

gen. Władysława Sikorskiego 4 305

Stawowa 5 104

Stawowa 6 104

Stawowa 7 104

Stawowa 11 114

Stawowa 11A 115

Wyzwolenia 6 301

Wyzwolenia 8 442

Wyzwolenia 10 305

RAZEM 2.466

5

„MŁODYCH”

Bohaterów Westerplatte 4-12 705

Aleja Młodych 1-2 274

Aleja Młodych 3-7 707

Aleja Młodych 8-9 278

Aleja Młodych 10-15 851

RAZEM 2.815

OGÓŁEM ROK 2020 10.196

ROK 2021

Lp. Osiedle – adres budynku
Ilość 

zaworów 
(szt.)

1
„CENTRUM”

Komuny Paryskiej 1 160

Komuny Paryskiej 3 173

1

Komuny Paryskiej 5 156

Komuny Paryskiej 6 120

Komuny Paryskiej 13 95

Powstańców 46A 213

Powstańców 54A 201

Powstańców 54B 223

Powstańców 54C 218

Kolejowa 1 123

Kolejowa 2 87

Kolejowa 3 145

Kolejowa 4 44

Kolejowa 5 137

Kolejowa 6 38

Karola Świerczewskiego 46 277

Karola Świerczewskiego 48 264

Karola Świerczewskiego 50 265

RAZEM 2.939

2

„MICHAŁKOWICE”
Przyjaźni 8-10 363

Przyjaźni 18-22 488

Przyjaźni 24-26 375

Przyjaźni 34-36 325

Przyjaźni 38-42 493

Przyjaźni 44-46 305

Przyjaźni 48-50 493

Przyjaźni 52 185

Kościelna 34 305

Kościelna 36 104

Pocztowa 8 64

Pocztowa 9 64

Pocztowa 10 104

Pocztowa 11 104

Pocztowa 12 64

Pocztowa 13 64

Pocztowa 14 267

Pocztowa 15 183

Kościelna 12, Pocztowa 1 182

RAZEM 4.532
OGÓŁEM ROK 2021 7.471

OGÓŁEM ILOŚĆ  
NA LATA 2014-2021 52.296

ciąg dalszy 
ze str. 7

Harmonogram wymiany zaworów termostatycznych przygrzejnikowych w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2014-2021
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Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-

cy RO: Na wrześniowym posiedze-
niu Rady Osiedla, oprócz wysłuchania 
i przyjęcia informacji Piotra Iwaniaka 
– kierownika administracji, o przygo-
towaniach naszego osiedla do sezonu 
zimowego, rozpatrywaliśmy również 
konflikty międzysąsiedzkie, jakie wy-
niknęły z nieprzestrzegania przez nie-
których mieszkańców regulaminu po-
rządku domowego. Sprawy dotyczyły 
głównie zakłócania spokoju. Zwrócono 
się do nas o przeanalizowanie moż-
liwości skreślenia z grona członków 
Spółdzielni tych uciążliwych mieszkań-
ców. Odbyliśmy spotkania z zaintere-
sowanymi, również w obecności na-
szego dzielnicowego policjanta, sta-
rając się sprawy wyjaśnić. W pierw-
szym przypadku Rada Osiedla osta-
tecznie skierowała materiały do roz-
patrzenia przez Radę Nadzorczą Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej, w drugim zaś – wyznaczyła ulti-
matum co do poprawienia swojego po-
stępowania przez uciążliwych miesz-
kańców. Jeśli to nie przyniesie ocze-
kiwanych skutków, będziemy musie-
li zrobić krok dalej. Jako Rada Osiedla 
jesteśmy między innymi od tego, aby 
mieszkańcy mogli się do nas zwracać 
właśnie z takimi problemami. Ich nie 
brakuje. Problemy staramy się rozwią-
zywać na bieżąco.

Jak to zwykle bywa pod koniec ro-
ku, Rada Osiedla wkrótce szczegó-
łowo przeanalizuje potrzeby osiedla 

już pod kątem przyszłorocznego pla-
nu remontów. Na pewno będą konty-
nuowane roboty estetyzacyjne w klat-
kach schodowych budynków oraz pra-
ce dociepleniowe kolejnych domów 

przy ulicy Władysława Jagiełły. Waż-
nym elementem, jaki wpłynie na po-
prawę estetyki osiedla „Węzłowiec” 
będzie zabudowa następnych śmiet-
ników. W nadchodzących miesiącach 
przewiduje się wykonanie takich robót 
w rejonie budynków przy ulicach: Wa-
lerego Wróblewskiego 28B, Grun-
waldzkiej 16C, Władysława Jagiełły 
15 – przy garażach, Władysława Ja-
giełły 41 – przy garażach, a w kolej-

nych miesiącach, już w przyszłym ro-
ku, także przy Grunwaldzkiej 3-5.

Osiedle „Młodych”
Jerzy Kurzawa – przewodniczą-

cy RO: Przełom III i IV kwartału ro-
ku to czas analiz i tworzenia planów 
na rok przyszły, czas przeglądów je-
siennych. Analizując działalność Ra-
dy Osiedla w bieżącym roku chciał-
bym zaakcentować duże zaangażowa-
nie członków Rady Osiedla w realiza-
cję zadań określonych Statutem SSM. 

W tym roku zbieraliśmy się cyklicznie 
i odbyliśmy kilkanaście posiedzeń, na 
których zajmowaliśmy się takimi spra-
wami jak: ustalanie potrzeb remonto-
wych osiedla, opiniowanie planów re-
montów oraz kontrola ich realizacji, 
udział przedstawicieli RO w czynno-
ściach odbioru zakończonych robót.

Aktualnie wspólnie z administracją 
osiedla „Młodych” członkowie Rady 
Osiedla będą uczestniczyć w prze-
glądach (tzw. pięcioletnich) zasobów 
mieszkaniowych oraz kontroli utrzy-
mania porządku i czystości w osiedlu.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, że 
mimo ograniczonych środków finanso-
wych realizowany jest plan remontów, 
a także inwestycje poprawiające wize-
runek naszego osiedla, co sprawia, że 
staje się ono coraz ładniejsze, bardziej 
przyjazne mieszkańcom. 

W tej chwili w osiedlu wykonywa-
ne są następujące prace: wymiana 
okien w budynkach przy Placu Józe-
fa Skrzeka i Pawła Wójcika 5A, B, 
remont balkonów przy Placu J. Skrze-
ka i P. Wójcika 6A, malowanie kla-
tek schodowych przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 6, budowa śmietnika 
przy Jana Stęślickiego 1-6. Co war-
te podkreślenia, administracja osiedla 
„Młodych” wykazuje duże zaangażo-

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

Co słychać w Radach Osiedli?
Po letniej przerwie odbyły się pierwsze powakacyjne spotkania Rad 

Osiedli. Było o czym dyskutować. Rozmawiano między innymi 
o dotychczasowej realizacji Planu Remontów w 2014 roku, przygotowa-
niu budynków, całych osiedli do – chcąc nie chcąc - nieuchronnie zbliżają-
cej się zimy, czy wreszcie problemach, z jakimi mieszkańcy zwrócili się do 
Rady w ostatnich tygodniach. A nazbierało się tego... Na „pierwszy ogień” 
osiedla: „Węzłowiec”, „Michałkowice”, „Młodych”.

Osiedle „Młodych”. Miejsce na siłownię jest,  czy powstanie?

Osiedle „Węzłowiec”. Śmietnik przy ulicy W. Wróblewskiego 28B 
będzie obudowany

ciąg dalszy na str. 10
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wanie w praktycznym wdrożeniu usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku, 
za co jej dziękuję.

Wyjątkowo w sprawozdaniu skupiam 
się na bieżących sprawach. Z dużą sa-

tysfakcją stwierdzam, że dawny plac 
pomnikowy został zrewitalizowany – 
powstało nowe miejsce do odpoczynku 
i relaksu. Również jego otoczenie zmie-
niło się wyraźnie – wybu-
dowano boisko wielofunk-
cyjne, dziś cieszące się 
wielkim powodzeniem. Ak-
tualnie powstaje kawiarnia 
oraz bar małej gastronomii.

Uważamy, że inwesty-
cje poprawiające wizeru-
nek naszego osiedla nale-
ży kontynuować. Wspólnie 
z przewodniczącym Ra-
dy Osiedla „Węzłowiec” – 
Panem Wiesławem Jaźw-
cem, wystąpiliśmy z inicja-
tywą obywatelską i złoży-
liśmy wniosek, który doty-
czy budowy siłowni na wol-
nym powietrzu w dwóch 
lokalizacjach. Na osiedlu 
„Młodych” w okolicy boiska 
wielofunkcyjnego oraz na 
„Węzłowcu”, również w re-
jonie boiska sportowego. 
Urządzenia outdoor fitness 
stają się coraz popularniej-
sze. Cóż jest bardziej na-
turalnego, przyjemniejsze-
go od spaceru na świeżym 
powietrzu czy wyjścia z dziećmi na 
plac zabaw połączonego z ćwiczenia-
mi fizycznymi? Outdoor fitness jest ko-
lejną możliwością do pracowania nad 

własną kondycją, jak również odpowie-
dzią na potrzeby nowoczesnego społe-
czeństwa, które chce żyć długo i zdro-
wo. Gdy dzieci bawią się, rodzice mogą 

spokojnie zadbać o swoją własną kon-
dycję. Zwracamy się więc do miesz-

kańców naszych osiedli o głosowanie 
za tym projektem!

Na zakończenie, dziękuję pracow-
nikom administracji osiedla „Młodych” 

za zaangażowanie, efektywną i kom-
petentną współpracę przy realizacji 
inwestycji związanych z rewitalizacją 
wspomnianego placu pomnikowego.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek – przewodni-

czący RO: We wrześniu odbyło się 
pierwsze powakacyjne posiedzenie 
Rady Osiedla. Podsumowaliśmy na 
nim między innymi dotychczasową re-
alizację Planu Remontów 2014 roku. 
Tę kwestię oceniam bardzo pozytyw-
nie – wykonywany jest on punkt po 
punkcie, tak jak sobie zakładaliśmy. 
Klatki schodowe, stanowiska kontene-
rowe, nowe miejsca parkingowe i in-
ne. W tym roku do realizacji jest jesz-
cze kilka istotnych zadań.

Sporo czasu poświęciliśmy problemo-
wi glonów na budynkach. Jak wiadomo, 
w pierwszej połowie tego roku niejako 
pilotażowo przed realizacją od przyszłe-
go roku programu odglonowywania bu-
dynków spółdzielczych, usunięto takie 
glony z elewacji bloku przy ulicy Leona 
Kruczkowskiego 8D. Nikt nam nie sy-
gnalizował dotychczas jakichś uwag do 
zastosowanej metody. Niepokoi nas jed-
nak taka sprawa: Dlaczego takie same 
docieplone budynki, położone w tym sa-
mym układzie nasłonecznienia w osie-
dlu Aleksandra Zawadzkiego są pokry-
te glonami a inne nie? Technologia, ja-

ką docieplane są budynki w całej 
Spółdzielni stosowana jest od lat. 
Nie wiem dlaczego akurat tak wi-
doczny jest ten problem w tej czę-
ści „Michałkowic”. Jakie środki za-
stosowano na budynkach, gdzie 
nie ma glonów? To kwestia spe-
cjalistów, by to ocenić. Proble-
mem glonów na elewacjach bu-
dynków koniecznie trzeba się za-
jąć, bo jest on coraz większy.

Cieszę się, że udało się zreali-
zować zadanie termomoderniza-
cji wszystkich budynków w na-
szym osiedlu oraz remont da-
chów. Teraz bardzo ważną spra-
wą jest remont kolejnych klatek 
schodowych. Nie wiem czy uda 
nam się ten temat zamknąć już 
w przyszłym roku – bardzo by-
śmy chcieli – ale będziemy dążyć 
systematycznie do zakończe-
nia. Dużym problemem, na jaki 
musi się zwrócić uwagę w przy-
szłym roku, to schody zewnętrz-
ne do budynków. Niektóre stop-
nice schodów do klatek wręcz 
chwieją się, co jest niebezpiecz-

ne. Oprócz tego, myślę, że trzeba bę-
dzie przymierzyć się do wyremontowa-
nia niektórych, wysłużonych osiedlo-
wych chodników. rg

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

Co słychać w Radach Osiedli?

Osiedle „Michałkowice”. Niektóre elewacje budynków  
z powodu glonów wyglądają fatalnie

Dyżury członków  
Rad Osiedli

Osiedle „Michałkowice”
- w każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie admi-

nistracji osiedla od 16.00
Osiedle im J. Tuwima

- w każdy poniedziałek w siedzibie administracji osiedla 
w godzinach 16.00-17.00

Osiedle „Węzłowiec”
- w każdy trzeci wtorek miesiąca przed zebraniem Rady 

Osiedla w godzinach 16.30-17.30 (w pawilonie usługowo-
-handlowym przy ulicy W. Wróblewskiego 67, p. 29.

Osiedle „Młodych”
- w każdy poniedziałek w w siedzibie administracji osie-

dla w godzinach 16.00-17.00
Osiedle „Chemik”

- w każdy poniedziałek w siedzibie administracji osiedla 
w godzinach 16.00-17.00

Osiedle „Centrum”
- w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie 

administracji osiedla w godzinach 16.00-17.00 
Osiedle „Bańgów”

- w każdy ostatni wtorek miesiąca przed zebraniem Ra-
dy Osiedla – zebranie od 17.30 (sala konferencyjna przy 
ADM)

ciąg dalszy ze str. 9
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ciąg dalszy na str. 12

Na przełomie sierpnia i września, po-
za systematycznymi treningami, dzie-
ci biorące udział w tych darmowych 
zajęciach mogły zakosztować praw-
dziwych boiskowych emocji, uczestni-
cząc w hucznym otwarciu boiska wie-
lofunkcyjnego w osiedlu „Młodych”, 
turnieju międzyosiedlowym zorganizo-
wanym w ramach Pikniku Osiedlowe-
go w „Bańgowie” i wspólnych zajęć 

z równieśnikami ze świetlicy środowi-
skowej, działającej przy Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej w Siemianowi-
cach Śląskich.

Warto było
Do tych, jakby nie patrzeć, wyda-

rzeń sportowych, jakimi były mecz 
otwarcia na boisku sportowym w osie-
dlu „Młodych” i turniej podczas Pikni-
ku Osiedlowego w „Bańgowie” nie by-
ło jakichś ekstra-przygotowań. Jak mó-
wi Dariusz Rzeźniczek, na zajęciach 
po  prostu  więcej  czasu  poświęcało 
się rozgrywaniu sparingów. Wybór za-
wodników zależał właściwie od ich do-
stępności  –  większość  z tych,  którzy 
nie byli w ten czas na wakacjach, gra-
ło.  Otwarcie  boiska  wielofunkcyjne-
go w osiedlu „Młodych” zdecydowanie 
przerosło  moje  oczekiwania.  Świetna 

organizacja, emocje na boisku do sa-
mego  końca  czy  wreszcie  obecność 
Jurka  Dudka.  Widać  było  jak  bardzo 

tym dzieciakom zależy, aby zaprezen-
tować się jak najlepiej. To dla nich był 
„wielki  mecz”.  Turniej  w „Bańgowie” 
też  wypadł  znakomicie.  Czym  innym 
są  sparingi  osiedlowe,  gdzie  prawie 
wszyscy  się  znają  a czym  innym  me-
cze o stawkę, z zawodnikami z innych 
osiedli, z presją, dużymi emocjami. Jak 
ktoś  myśli  poważniej  o tym,  żeby  na 
dłużej  „zahaczyć”  się  w piłce  nożnej, 
musi sprawdzać się w takich rozgryw-
kach – podkreśla trener.

- Chyba  każdy  facet  potrzebuje  ry-
walizacji.  Nam  oczywiście  nie  chodzi 
o wprowadzenie  jakieś  wielkiej  rywa-
lizacji. Ideą tych treningów jest przede 
wszystkim  szkolenie  przez  zabawę, 
z przyjemnością, oderwanie tych dzie-
ci od codziennych zajęć. Takie mecze 
od czasu do czasu  też są  jednak po-

trzebne – ocenia z kolei trener Robert 
Razakowski. 

25 września br., na trening na boisku 
w osiedlu „Bańgów” zajrzały dzieci ze 
świetlicy środowiskowej Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej w Siemianowicach 
Śląskich. W sumie 23 osoby, sporo 
dziewczyn. Część z nich po raz pierw-
szy w ogóle było na „prawdziwym” bo-
isku wielofunkcyjnym. – Na  początku 

chcieliśmy  im zorganizować na Dzień 
Chłopca  spotkanie  z ciekawym  czło-
wiekiem  –  piłkarzem.  Wiedziałam,  że 
taką osobą jest pan Robert Razakow-
ski. Skontaktowałam się z nim a on za-
prosił nas na trening – relacjonuje Ewa 
Majorek, wolontariuszka OIK-u. Być 
może ktoś z nich złapie  bakcyla i bę-
dzie systematycznie trenował z rówie-
śnikami a w przyszłości wybije się po-
nad wszystkich? Do treningu i sparin-
gów podeszli podekscytowani.

I dalej treningi...
W sierpniu i wrześniu podobnie jak 

w poprzednich miesiącach, trenin-
gi piłkarskie odbywały się regularnie 
na czterech boiskach wielofunkcyj-
nych SSM. Frekwencja utrzymywała 
się na stałym poziomie. Nadal szlifo-

Być jak Messi, Ronaldo, 
Lewandowski

Nie tylko 
treningi
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ciąg dalszy ze str. 11
wano przede wszystkim podstawowe 
elementy piłki nożnej, zasady. Trene-
rzy dostrzegają jednak wyraźne postę-
py u zawodników, którzy trenują moż-
liwie często. – Niektórzy  nawet  ucie-
kali na początku od piłki, bali się kon-
taktu z przeciwnikiem. Po kilku  trenin-
gach,  oswojeniu  się  w grupie,  poczu-
li  się  pewniej  i ta  niepewność,  bojaźń 
minęły – zwraca uwagę Robert Raza-
kowski.  – Kto  trenuje  systematycznie 
rok, postęp w umiejętnościach czy za-

chowaniu  się,  ustawieniu  na  boisku, 
zazwyczaj jest ogromny. Niektórzy ma-
ją predyspozycje ku temu, by zaistnieć 
gdzieś  w klubach  piłkarskich.  Co  bar-

dziej  świadomi  rodzice  zapisują  już 
swoje dzieci do klubów – dodaje.

Dobrym przykładem, jak można 
w ciągu kilkunastu miesięcy zrobić po-
stęp w grze jest 8-letni Michał Urba-
niak z „Michałkowic”: - Ponad  rok  już 
chodzę, w miarę często. Czuję się na-
prawdę lepszy. Lepiej strzelam, podaję 
do kolegi z drużyny i na puste pole, na 
dobieg. Lepiej też wrzucam piłkę w po-

le karne. Na pewno muszę jeszcze po-
prawić  przyjęcie  i główkowanie.  Tre-
ningi  podobają mi  się  też dlatego,  bo 
niekiedy przyjaciół mam szansę zoba-
czyć tylko tutaj, bo tak to nie ma czasu 
– relacjonuje.

Trenerzy bacznie przyglądają się na 
zajęciach swoim podopiecznym. Wy-
chwytują braki, słabe strony. Niekiedy 
to zawodnicy mówią czego, ich zda-
niem, jeszcze nie potrafią, co chcą po-
prawić, nad czym popracować. Szcze-
góły, roboczo wyjaśnia Dariusz Rzeź-
niczek: – Podam  prosty  przykład. 
Chłopak ma słabą lewą nogę. W ogóle 

jej nie używa, więc przez kolejnych kil-
ka treningów przykładamy się do tego, 
by nad nią popracował, pograł nią. Po 
kilku tygodniach w końcu strzela bram-
kę tą właśnie nogą. A jeszcze miesiąc, 
dwa temu, nawet przez myśl by mu to 
nie  przyszło...  Dla  nas  trenerów  taki 
obrazek też dostarcza satysfakcji.

Ze statystyk uczestnictwa w darmo-
wych treningach, organizowanych na 
boiskach wielofunkcyjnych SSM wy-
nika, że zapisanych i aktywnie biorą-
cych w nich udział jest w sumie około 
150 dzieci. Spora grupa to pierwszo-
roczniacy – ci z grup młodszych, ma-
jący zaliczone kilka zajęć. 

Treningi prowadzone są profesjonal-
nie. Trenerzy mają do dyspozycji ma-
teriały szkoleniowe, które w pełni wy-
korzystują na zajęciach. Zawsze tre-
ning dzielą tak, by znalazł się czas 
zarówno na ćwiczenia, jak i sparin-
gi. – Dzisiaj  przykładowo,  na  począt-
ku trenowaliśmy na takich drabinkach, 
potem ze znacznikami. Później strzela-

liśmy jeszcze na bramkę „z powietrza”. 
Na  końcu  zawsze  są  mecze.  Pograli-
śmy – streszcza 9-letni Mateusz Żer-
dziński z „Michałkowic”. 

Jedynym mankamentem jest, od 
czasu do czasu, przeszkadzająca 
starsza młodzież, obsiadająca ławki 
wokoło boiska, hałasująca i wchodzą-
ca na nie bo: „też chcę pograć”. Aku-
rat w tym momencie. Jeden z wnio-
sków, jaki z tego można wysnuć, co 
słusznie zresztą zauważył jeden z tre-
nerów to fakt, że gdyby nie zorganizo-
wane zajęcia dla dzieci, trudno byłoby 
tym najmłodszym piłkarzom, zwłasz-
cza popołudniu, „przebić się” na bo-
isko, by móc zagrać. Ale tak – jak się-
gnąć pamięcią – bywało praktycznie 
zawsze

Rafał Grzywocz

Być jak Messi, Ronaldo, 
Lewandowski

Nie tylko 
treningi

Terminy zajęć 
piłkarskich na boiskach 

osiedlowych:
 „Michałkowice” - poniedziałki

- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

- „Tuwima” – wtorki
- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

- „Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

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

Aby zapisać się na trening wystar-
czy przyjść i wypisać deklarację, któ-
rą mają przy sobie trenerzy. Nale-
ży pamiętać o jasno ustalonym prze-
dziale wiekowym.

Kategoria +12

 „Węzłowiec” i „Tuwima”; 
Poniedziałki - 18.30 - 20.00 

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 
Władysława Jagiełły

 „Bańgów” i „Michałkowice”; 
Wtorki – 18.30 - 20.00

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-CurieLiczba dzieci zapisanych na 

treningi w poszczególnych 
osiedlach:

im. J. Tuwima

Grupa młodsza 14

Grupa starsza 20

 „Michałkowice”

Grupa młodsza 11

Grupa starsza 8

„Węzłowiec”

Grupa młodsza 19

Grupa starsza 17

Grupa +12 16

 „Bańgów”

Grupa młodsza 17

Grupa starsza 16

Grupa +12 14



13MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2014

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
Spółdzielnia, oprócz dobrego przy-

gotowania instalacji i urządzeń central-
nego ogrzewania w budynkach do se-
zonu grzewczego, musi zadbać o sze-
reg innych rzeczy a konto nadchodzą-
cego sezonu zimowego. Sprawdza-

ne i uzupełniane są na przykład ubytki 
w oszkleniu pierwszych, drugich drzwi 
wejściowych do klatek schodowych, 
okien w tych klatkach, w piwnicach. 
W ostatnim czasie taka potrzeba była 
między innymi przy:

- Walerego Wróblewskiego 53D, F, 
61C, 71, 73,

- Marii Skłodowskiej-Curie 3, 31, 
33, 83.
Naprawiane są instalacje domofono-

we – ostatnio np. w budynkach położo-
nych przy ulicach:
- Powstańców 54B,
- Marii Skłodowskiej-Curie 13, 17, 

47, 63, 77,
- Władysława Reymonta 4, 16, 26,
- Karola Szymanowskiego 1, 5, 14,
- Niepodległości

oraz drzwi wejściowe do klatek, zsy-
pów i włazy na dach – w ostatnim cza-
sie przy adresach:
- Kolejowa 2,
- Tadeusza Kościuszki 3,
- Walerego Wróblewskiego 6, 41B, 

57, 69, 71,
- Niepodległości 66B.

Zrobiono również przegląd i zabez-
pieczono wewnętrzne instalacje wod-

no-kanalizacyjne narażone na wpływ 
niskich temperatur. 

Najwięcej pracy przed zimą
jest przy łataniu dziur i wyrówny-

waniu chodników. Takie roboty (spo-
ro tego!) wykonano (w ostatnich tygo-

dniach, miesiącach) lub będą jeszcze 
wykonane w budynkach przy ulicach:
- Ryszarda Gansińca 6, 9, 10,
- Komuny Paryskiej 4B (chodniki),
- droga między budynkiem Hermana 

Wróbla 7 a ks. Jana Kapicy,

- Wojciecha Korfantego 9,
- Władysława Reymonta 2 i 56,
- Marii Skłodowskiej-Curie 7, 63,
- Karola Szymanowskiego 3 i 9 (drogi),
- Marii Skłodowskiej-Curie 11 (chod-

nik),
- Aleja Młodych 15 (chodnik),
- Niepodległości 22-24,
- Bohaterów Westerplatte 2,
- Szarych Szeregów w kierunku ZHP 1-2,
- Walerego Wróblewskiego 2, 26,
- generała Władysława Sikorskiego 

4 (droga),
- Kościelna 36, 
- Stawowa 11 (chodnik),
- Władysława Jagiełły 5, 25D (drogi),
- Władysława Jagiełły 7A, 35, 37, 39, 

41 (chodniki),
- Alfonsa Zgrzebnioka 25 (chodnik).

Administracje mają obowiązek rów-
nież sprawdzić i naprawić oświetle-
nie zewnętrzne, udrożnić kanalizacje 
deszczowe.

Pojemniki na piasek
muszą zostać uzupełnione, dozorcy 

otrzymają na zimę odpowiedni sprzęt 
do odśnieżania, odzież ochronną i zo-
staną odpowiednio poinstruowani. 
W większości jednak dobrze wiedzą, 
czym jest – niekiedy „syzyfowa” – pra-
ca przy odśnieżaniu i jakimi sposoba-
mi warto (trzeba) radzić sobie ze skut-
kami zimy, aby mieszkańcy byli zado-
woleni a przede wszystkim bezpiecz-
ni podczas poruszania się po osiedlo-
wych traktach pieszych, drogach.

Wkrótce dopracowane zostaną pla-
ny odnośnie kolejności odśnieżania 
w osiedlach.

Miejmy nadzieję,
że firmy zewnętrzne nie zawiodą 

a osiedlowi dozorcy – choć pewnie wie-

le potu przy tym wyleją – poradzą sobie 
z największymi trudnościami. Ostatni 
sezon zimowy był lżejszy. Oby nadcho-
dzący też nam za bardzo nie dokuczył.

Podczas
przeprowadzonego 29 września br. 

posiedzenia Rady Nadzorczej Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
rozpatrywano informację o przygoto-
waniach do zimy zasobów Spółdzielni. 
W liczącym 11 stron dokumencie uję-
to spokojnie ponad 100 zadań, jakie 
na wszystkich osiedlach wykonywa-
no z myślą o zimie 2014-2015. Są tam 
i takie, o których przeciętny mieszka-
niec nie wie nic np. czyszczenie odmu-
laczy, a które wykonać trzeba, by w zi-
mie nie było problemów.

Rada przyjęła dokument bez uwag 
podkreślając z zadowoleniem, iż zaso-
by Spółdzielni są przygotowane nale-
życie do sezonu. 

rg, pes

Zimowe przygotowanie osiedli
Do zimy daleko i nie daleko. Administracje wszystkich osiedli Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej systematycznie przygotowują się na 
jej nadejście. Większość zadań wykonywano na bieżąco, po przeglądach 
osiedli trwają jeszcze pojedyncze wymiany, naprawy.

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze  
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Przygotowania do zimy, to także uzupełnianie  
izolacji nasad wentylacji grawitacyjnejSporo zlikwidowano, ale sporo jeszcze zostało
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Pole dla młodszych, najmłodszych
Żadna próba, żaden występ przed 

wąskim gronem znajomych, gdzieś 
w kameralnej scenerii nie jest tak emo-
cjonujący dla młodych artystów jak wy-
stęp na prawdziwej estradzie (i pod nią 
również), przed szerszą – nie tylko so-
bie znaną publicznością. Swoje moż-

liwości wokalne i taneczne na Ryn-
ku Bytkowskim prezentowali ucznio-
wie, podopieczni i wychowankowie 
kilku placówek oświatowych. Nie po 
raz pierwszy zresztą z: Zespołu Szkół 
Sportowych, Siemianowickiego Cen-
trum Kultury, Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Henryka Jordana, Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych, OHP Siemianowice Śląskie, 
Domu Kultury „Chemik”. Pierwszy raz 
na Rynku pokazał się Klub Taneczny 
„Carmen”.

Panie panom bytkowskiej estrady 
chyba łatwo nie oddadzą. Spośród bo-
daj kilkunastu młodziutkich artystów, 
jacy wystąpili w to 11-te Święto Byt-
kowa, tylko troje to panowie: Adam 
Kuźnik, Rafał Pietrowski i Rafał Ku-
ra. Pierwszy zadebiutował przed byt-
kowską publicznością, drugi pozytyw-
nie zaskoczył już podczas czerwcowe-
go „Powitania Lata”, trzeci to stary by-
walec imprez organizowanych na Ryn-
ku Bytkowskim, wybijający się na tle 
siemianowickich talentów, jakie wy-
krystalizowały się w ostatnich latach 
w naszym mieście. W gąszczu woka-
listek też przynajmniej kilka zasługuje 
na uwagę. Przekładankę polskich i za-
granicznych utworów zaśpiewały mię-
dzy innymi: Paulina Niestrój, Aneta 

Jędrzejak, Sandra Kulik, Małgorza-
ta Fałda, Ula Kozielska (ZSS), Mar-
tyna Czernik i Julia Muc (SCK), Ni-
kol Wierzgoń (ZSOiZ), Nadia Jarzę-
bowska, Justyna Ciesielska, San-
dra Pietroniec (MDK im. H. Jordana). 
Tanecznym przerywnikiem były wystę-
py młodzieży Klubu Tanecznego „Car-

men” – najmłodsi podpatrując prowa-
dzącą, mogli nawet nauczyć się paru 
zwinnych ruchów, jednego układu.
Za turniej boule puchary, upominki

W przerwie między występami arty-
stycznymi, Danuta Białas i Krystian 
Stasiczek – para prowadzących im-
prezę, ogłosiła wyniki turnieju boule, 
jaki rozegrano w ramach Święta Byt-
kowa. W grupie „Dzieci” najlepszy oka-
zał się Kamil Świetlik, przed Weroni-
ką Muchą i Pawłem Iwanem. Wśród 
dorosłych zwyciężył Ryszard Adam-
czyk. Drugie i trzecie miejsce zaję-
li kolejno: Krzysztof Krupa i Mateusz 
Stachoń.

Z dzieciakami wte i wewte,  
kurrram Cie

Trudno zliczyć ile wspólnych kółek, 
pętelek zrobiły dzieci ze swoim koloro-
wym wodzirejem, ale jak same chwa-
liły się, mogłyby  zrobić  jeszcze  dużo, 
dużo więcej – do wieczora. – Pan pa-
jac  był  bardzo  śmieszny.  Bardzo  lu-
bię  takie  zabawy. Bawiłam  się  razem 
z siostrą,  która  mnie  pilnowała,  bym 
trzymała  się  za  ręce  z innymi  dziew-
czynkami – skomentowała 9-letnia Na-
talcia z osiedla „Chemik”. Oprócz har-
ców trzeba było się też nagłówkować, 
bo kolorowy wodzirej zaserwował dzie-
ciakom kilka konkursów z nagrodami. 
Oj działo się.

Na kolejne muzyczne występy, ro-
snąca z godziny na godzinę publicz-
ność nie musiała długo czekać. Naj-
pierw Lucyna, Marcin i Andrzej z ze-
społu „Tex” a potem „Buenos Amigos” 
z niezawodnym, przesympatycznym 
Gethomilem Lamarre z Haiti, które-
go „Kurrram Cie” (Kocham Cię) jakiś 
czas temu podbiło serca jury jednego 
z telewizyjnych show a on sam zyskał 
przez swój występ mnóstwo sympatii 
telewidzów. Na Rynku Bytkowskim też 
nie zawiódł. Był chyba najweselszym 
uczestnikiem całej imprezy. Jednym 

z pierwszych, jeśli nie pierwszym czar-
noskórym – artystą na Rynku Bytkow-
skim... Żeby wszyscy mieli tyle energii, 
dystansu do wszystkiego co on! – oce-
niła Anna Gwola, wyraźnie podeks-
cytowana Gethomilem. – Szkoda cza-
su by w taką pogodę siedzieć w domu. 
Nawet trochę dziwię się, że nie ma aż 
tylu ludzi. Gdzie lepiej odprężyć się jak 
nie  na  świeżym  powietrzu  i przy  mu-
zyce?  Nikt  nie  zmusza  tutaj  do  ska-
kania, kołysania się,  tańczenia. Ja po 
prostu słucham i patrzę jak inni się ru-
szają. Zróbcie więcej takich imprez jak 
ta  a nie  od  święta!  Niech  ten  Rynek 
żyje.  Zazwyczaj  się  przez  niego  tylko 

Kurrram Cie
6 września br. odbyło się 11-te (już!) Święto Bytkowa. Choć tłumów tym 

razem nie było, za to ci co zdecydowali się spędzić na bytkowskim 
Rynku to popołudnie i wieczór mogli liczyć – i nie zawiedli się – na mu-
zyczne i taneczne przede wszystkim, lecz nie tylko, niespodzianki: koloro-
wy wodzirej, tort, kapelusze i... balony wypuszczone w niebo.

Jacek Kiciński

Anna Zasada-Chorab
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przechodzi po drodze gdzieś tam albo 
przysiada  na  krótko.  Niech  to  będzie 
prawdziwe miejsce spotkań bytkowian 
przy  muzyce  –  mówiła pani Grażyna 
z „wieżowców”.  „Tex” i „Buenos Ami-
gos” miały być właściwie jedynie przy-
stawkami do muzycznych dań głów-
nych wieczoru, a jak się okazało ba-
wiono się przy ich muzyce nie gorzej 
aniżeli przy gwiazdach wieczoru.

Laur Bytkowa 2014 dla...
Święto Bytkowa to nie tylko rozryw-

ka. Impreza ta wyróżnia się w mieście 
czy nawet w regionie, przynajmniej 
pod jednym względem. W jej trakcie 
doceniane i nagradzane są osoby lub 
instytucje zasłużone dla dzielnicy, mia-
sta, województwa. Ten gest dodaje po-
wagi wydarzeniu i sprawia on, że świę-
to nie jest ot takim sobie zwyczajnym 
festynem.

Przed 19.00 na estradzie pojawił się 
Andrzej Gościniak – przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa 
w towarzystwie dwóch laureatów z po-
przednich lat – prof. Zdzisława Ja-
neczka oraz Zbigniewa Krupskiego. 
Przypomniał on krótko historię powsta-
nia Rynku Bytkowskiego, wyjaśnił ideę 
Lauru Bytkowa i wspomniał o wszyst-
kich dotychczasowych laureatach tego 
wyróżnienia.

W końcu oznajmił, iż w tym roku Ka-
pituła Lauru postanowiła przyznać, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, trzy sta-
tuetki. Do grona 23 dotychczasowych 
laureatów – osób i instytucji, dołączają 
kolejne: Anna Zasada-Chorab, Jacek 
Kiciński oraz Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Jako pierw-
sza statuetkę i kwiaty odebrała An-
na Zasada-Chorab. W laudacji prze-
wodniczący SPB mówił: - Mieszkają-
cej wśród nas Bytowiance, absolwent-
ce UŚ, doktor nauk w zakresie polity-
ki  społecznej,  wykładowcy  akademic-
kiemu uczelni śląskich i warszawskich, 
która  w swym  dorobku  zawodowym 
pełniła  stanowiska:  dyrektora,  później 
dziekana  i członka senatu, Prodzieka-
na Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. 
J.  Korczaka  oraz  Dyrektora  Kolegium 
Pracowników Służb Społecznych. Jest 
autorką podręczników i publikacji, nad-
to  ekspertem  i członkiem  Centralnej 
Komisji  Egzaminacyjnej  przy  MPiPS 
oraz ekspertem oceny wniosków RPO 
w Urzędzie  Marszałkowskim.  W uzna-
niu dla talentów, ambicji i pracowitości 
oraz  tych  cech  Jej  osobowości,  które 
zjednują  Jej  ludzi,  dzięki  czemu  osią-
ga  sukcesy,  potrafi  tworzyć  i bezkon-

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 28 sierpnia 2014 roku został przyznany Szanownemu Panu

Jackowi KICIŃSKIEMU


LAUR BYTKOWA
dla mieszkającego i żyjącego pośród nas bytkowianina, znakomitego artysty realizującego rzeźbę 

w brązie, drewnie, piaskowcu i granicie – dla absolwenta wydziału rzeźby Gdańskiej PWSSP, stypendysty 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pedagoga, uczestnika wielu wystaw indywidualnych 

i zbiorowych m.in. w Krakowie i Hamburgu, Gdańsku i Berlinie, Trzyńcu i Wilnie i u nas na Górnym Śląsku 

– dla autora „ławeczki” w Parku Miejskim w Siemianowicach Śląskich, ale też i monumentalnej Drogi 

Krzyżowej na kalwarii Bazyliki NMP w Chełmie oraz Figury Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach- 

Bogucicach i wielu, wielu innych dzieł rzeźbiarskich – w 20-lecie artystycznej pracy twórczej 

Bytków, dnia 06 września 2014 roku.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 28 sierpnia 2014 roku został przyznany  

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


LAUR  BYTKOWA
w uznaniu wielkiej, pozytywnej roli, jaką odegrała w powstaniu nowoczesnego kształtu, wizerunku, 

estetyki i profesjonalnej infrastruktury obecnej  zabudowy mieszkaniowej Bytkowa – w wielkim uznaniu 

dla wytrwałości w tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej, czego pięknym i nadzwyczajnym 

przykładem jest m.in. Rynek Bytkowski oraz nowoczesne place zabaw i boiska dla najmłodszych 

i młodzieży – w podziękowaniu za to, że tutaj po prostu dobrze się mieszka!

Bytków, dnia 06 września 2014 roku.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 28 sierpnia 2014 roku został przyznany Szanownej Pani

dr Annie ZASADZIE-CHORAB


LAUR BYTKOWA
mieszkającej wśród nas Bytkowiance, absolwentce UŚ, dr nauk w zakresie polityki społecznej, wykładowcy 

akademickiemu uczelni śląskich i warszawskich, która w swym dorobku zawodowym pełniła stanowiska: 

dyrektora, później dziekana i członka senatu, a obecnie Prodziekana Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. J. Korczaka oraz Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Jest autorką podręczników 

i publikacji, nadto ekspertem i członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy MPiPS oraz ekspertem oceny 

wniosków RPO w Urzędzie Marszałkowskim. W uznaniu dla talentów, ambicji i pracowitości oraz tych 

cech Jej osobowości, które zjednują Jej ludzi, dzięki czemu osiąga sukcesy, potrafi tworzyć i bezkonfliktowo 

kierować zespołami współpracowników, co budzi uzasadniony podziw i powszechną akceptację. Nade 

wszystko zaś, by wskazać Młodym Bytkowianom, że trzeba coś dobrego w życiu robić i że jest to możliwe – 

czego dowodem jest znakomita kariera naukowa i zawodowa jednej z WAS – dr Anny Zasady-Chorab.

Bytków, dnia 06 września 2014 roku.

ciąg dalszy na str. 16
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ciąg dalszy ze str. 15
fliktowo kierować zespołami współpra-
cowników,  co  budzi  uzasadniony  po-
dziw  i powszechną  akceptację.  Na-
de wszystko zaś, by wskazać Młodym 
Bytkowianom,  że  trzeba  coś  dobre-
go w życiu robić i że jest to możliwe – 
czego dowodem jest jej znakomita ka-
riera naukowa i zawodowa.

Laureatka podziękowała za przyzna-
ne jej wyróżnienie i ku zaskoczeniu 
wszystkich oznajmiła, iż startować bę-

dzie w nadchodzących wyborach na 
prezydenta miasta.

Drugą statuetkę otrzymał Jacek Ki-
ciński – syn Mirosława, rzeźbiarza, 
który zaprojektował i wykonał Statu-
etkę Lauru Bytkowa. - Dla mieszkają-
cego  i żyjącego pośród nas bytkowia-
nina, znakomitego artysty  realizujące-
go rzeźbę w brązie, drewnie, piaskow-
cu i granicie – dla absolwenta wydzia-
łu  rzeźby  Gdańskiej  PWSSP,  stypen-
dysty  Ministerstwa  Kultury  i Dziedzic-
twa Narodowego, pedagoga, uczestni-
ka wielu wystaw indywidualnych i zbio-
rowych  m.in.  w Krakowie  i Hambur-
gu,  Gdańsku  i Berlinie,  Trzyńcu  i Wil-
nie  i u nas  na  Górnym  Śląsku  –  czy-
tał Gościniak i kontynuował – Dla auto-
ra „ławeczki” w Parku Miejskim w Sie-
mianowicach  Śląskich,  ale  też  i mo-
numentalnej  Drogi  Krzyżowej  na  kal-
warii Bazyliki NMP w Chełmie oraz Fi-
gury  Matki  Boskiej  Boguckiej  w Kato-
wicach-Bogucicach  i wielu,  wielu  in-
nych  dzieł  rzeźbiarskich  –  w 20-lecie 
artystycznej  pracy  twórczej – kończył 
przewodniczący Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bytkowa. Po tych słowach Jacek 
Kiciński podziękował za docenienie je-
go twórczości.

Trzeci Laur Bytkowa przyznano Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Odebrali go członkowie Zarządu 
SSM – Jolanta Sobek – z-ca preze-
sa ds. członkowsko-mieszkaniowych 

i Marian Odczyk – z-ca prezesa ds. 
technicznych. W odczytanej laudacji 
napisano: - W uznaniu  wielkiej,  pozy-
tywnej roli, jaką odegrała w powstaniu 

nowoczesnego  kształtu,  wizerunku, 
estetyki  i profesjonalnej  infrastruktury 
obecnej zabudowy mieszkaniowej Byt-
kowa – w wielkim uznaniu dla wytrwa-

łości w tworzeniu przyjaznej przestrze-
ni  publicznej,  czego  pięknym  i nad-
zwyczajnym przykładem jest m.in. Ry-
nek Bytkowski oraz nowoczesne place 
zabaw i boiska dla najmłodszych i mło-
dzieży – w podziękowaniu za to, że tu-
taj po prostu dobrze się mieszka!

Po uroczystości były komentarze 
mieszkańców chwalące ideę przyzna-
wania takich wyróżnień bytkowianom. 
Jedna z mieszkanek osiedla „Chemik” 
stwierdziła, że dobrze się stało, że uro-
czystość wręczenia Laurów Bytkowa 
wróciła z powrotem na Rynek Bytkow-
ski. – Bez  sensu  moim  zdaniem  by-
ło przenoszenie tego gdzieś poza Byt-
ków, tak jak w ubiegłych latach a tu na 
Rynku  tylko  ogłaszanie  nazwisk  lau-
reatów. Przez  to  tracił  się  gdzieś  ten, 
jakby nie było, klimat tego wydarzenia. 
Jak  bytkowianom  to  w Bytkowie  i dla 
bytkowian!  Mam  nadzieję,  że  ta  idea 
będzie kontynuowana jak najdłużej, bo 
wiele osób, nawet w bliskim mi otocze-
niu, zasługuje na zauważenie.

Jubileusz Alicji Boncol
Na jubileuszowy koncert Alicji Bon-

col, zniecierpliwiona, bytkowska pu-
bliczność musiała czekać kolejnych kil-
kanaście minut. Z opóźnieniem, ale na 
motorze zajechała pod estradę ocze-
kiwana długo jubilatka. Szczególnie 
ciepło witana przez członków swoje-
go fanklubu, energicznie wskoczyła 
na przystrojoną specjalnie dla niej ba-

lonami, wstążkami estradę i zaczęła 
swój show. Wielu mieszkańców z pew-
nością po raz pierwszy „na żywo” sły-
szało muzykę country. Czy się do niej 
przekonało? Być może. Niemniej Ali-
cja Boncol razem ze swoim zespołem 
– „KoAlicja” dali z siebie wszystko. To 
już 20 lat na muzycznej scenie bytko-
wianki. Z tej też okazji był tort, gromkie 
brawa i odśpiewane „Sto lat”...

Chrząszcze  
też śpiewają

Mało kto skojarzyłby nazwę „Chrząsz-
cze” z zespołem, w dodatku wykonują-
cym klasyki polskiej i zagranicznej mu-
zyki lat 60. No kto trafił, kto? „Chrząsz-
cze” w swoim repertuarze mają kla-
syki The Beatles, Roya Orbisona czy 
Czerwonych Gitar, które nie omiesz-
kali zagrać podczas Święta Bytkowa. 
Kto potrafi bawić się przy każdej mu-
zyce, bawił się tego wieczora wyśmie-
nicie. Wielu mieszkańców stało jednak 
wsłuchanych i rzewnie wspominało la-
ta swojej młodości. Trudno dziś „na ży-
wo” usłyszeć ich choćby część w ory-
ginalnym wykonaniu. Z wiadomych po-
wodów. A na występ „rodzynek”, ja-
kie pozostały, przychodzi nam – nie-
stety czekać – czasem pół wieku – 
jak w przypadku Paula McCartney-
’a, czasem dekadę – do kolejnej trasy 
koncertowej Seweryna Krajewskiego 
po Polsce. Cieszmy się przynajmniej 
z tego, że są ich dzielni naśladowcy, 
dzięki którym ta muzyka nie zardze-
wieje i gdzieś tam w zakamarkach pa-
mięci pozostanie na zawsze.

Organizatorami i sponsorami impre-
zy byli: Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Bytkowa, „Nasz Dom” oraz Za-
kład Ogólnobudowlany Tomasz Ja-
noszka, Zakład Usługowo-Handlo-
wy „Wimar”, Zakład Usług Technicz-
nych „Interhammergaz”, Zakład Re-
montowo-Budowlany „MJ”, Zakład 
Usługowo-Handlowy „Izomark”, „Maxi-
Tech”, „Sukces”, Zakład Instalacyjno-
-Budowlany „Ren-Bud”, Zakład Usług 
Technicznych Mirosław Witek, „Elek-
tro-Dźwig”, Usługi Elektro-Instalacyj-
ne Krzysztof Matuła, Przedsiębior-
stwo Produkcyjno Handlowo-Usługo-
we „Protech”, F.H.U. „Skan”, Grill-Bar, 
Usługi Transportowe Tomasz Idczak, 
s.c. „Salutis”, „Tomet”, „TelePizza”, 
„Ala-Cafe”, Pub „Studio 4”, Restaura-
cja „Gardena”, Zakład Piekarniczo-Cu-
kierniczy Andrzej Ścigała, Aqua Sprint 
– Wodociągi Siemianowice.

Zdjęcia ze Święta rówież na str 18 i 19.
Rafał Grzywocz, pes

Kurrram Cie

W imieniu SSM laur odbierają Marian Odczyk i Jolanta Sobek
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OGŁOSZENIE
VECTRA S.A. TO OGÓLNOPOLSKA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA, KTÓRA SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMUJE 

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

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

Zamów wizytę przedstawiciela handlowego.

VECTRA – DAJEMY WIĘCEJ ZA MNIEJ!

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

• szerokopasmowy Internet stacjonarny  
i mobilny

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

i filmów

Do Państwa dyspozycji udostępnione zostały:

UWAGA - SPECJALNIE TYLKO DLA LOKATORÓW SSM 
NOWY OPERATOR PRZYGOTOWAŁ DODATKOWE 

ATRAKCYJNE RABATY.

POKAŻ PRACOWNIKOWI 
VECTRY PONIŻSZY KUPON 
I ZAPYTAJ O OFERTĘ 
SPECJALNĄ!

OFERTA
SPECJALNA

s-422/8-14

TOWARZYSTWO ROZWOJU  
INICJATYW OBYWATELSKICH

Realizując założenia programowe Stowarzyszenia podjęliśmy decyzję 
o aktywnym udziale w wyborach samorządowych 2014/2015. Celem 
naszym jest aktywny udział w życiu publicznym w myśl maksymy „nic 
o Nas bez Nas”. Wychodząc z założenia, że jedność jest siłą a zgoda 
buduje, po analizie założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości 
oraz biorąc pod uwagę ich prospołeczny charakter postanowiliśmy, że 
nasi przedstawiciele będą kandydować do Rady Miasta Siemianowice 
Śląskie z list Prawa i Sprawiedliwości. Poniżej przedstawiam naszych 
kandydatów.
JERZY KURZAWA - Radny Rady Miasta w latach 2002-2006, 
2006-2010, 2010-2012, 2012 - Pełnomocnik Prezydenta Miasta,  
v-ce Prezes Akcji Katolickiej Bytków, Prezes Związku Górnośląskiego 
Koło Bytków, wykształcenie wyższe,  okręg Bytków.

1. Gniozdorz Katarzyna - Radna Rady Miasta  
- okręg Bytków

2. Rogalski Mariusz - przedsiębiorca - student Wyższej 
Szkoły Bankowej - okręg Bytków

3. Opiłka Irena - przedsiębiorca  
- okręg Centrum

4. Kurzawa Maciej - przedsiębiorca - wykształcenie 
wyższe - okręg Centrum

5. Ambroży Justyna - wykształcenie wyższe  
- okręg Tuwim

6. Marek Anżelina - wyksztalcenie wyższe  
- okręg Tuwim
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Kurrram Cie Czytaj - str. 14

Jedni bawili się, inni tylko podglądali

Dla młodych artystów podczas Święta Bytkowa zawsze jest czas i miejsce 

„Kurrram Cie”, „Kurram Cie”W kółku raźniej

– Najmłodsi uczyli się tańczyć... Były pokazy tańca
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„Tex” 

Publiczności nieco mniej... ale nie zawiodłaNajlepsi w boule otrzymali puchary

Alicja BoncolNa stalowych rumakach

Grają i śpiewają „Chrząszcze”Fanclub Alicji Boncol

Od lewej: przedstawiciele kapituły Andrzej Gościniak, 
Zdzisław Janeczek, Zbigniew Krupski oraz tegoroczni 

wyróżnieni Laurem Bytkowa: SSM, laur odebrali 
Marian Odczyk, Jolanta Sobek, Anna Zasada-Chorab 

i Jacek Kiciński
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„Bańgów”. W „Bańgowie” rozpoczęto docieplanie 
ostatniego w tym roku budynku

„Węzłowiec”. Klomb ozdobny Wł. Jagiełły 35 i 37

„Tuwima”. Nowy śmietnik przy Wróbla 4

„Młodych”. W pawilonie usługowo-handlowym  
trwają prace wewnątrz

Elewacje, instalacje…
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To konkretnie rozpracowują już 
od wczesnej wiosny (nawet jeszcze 
wcześniej, bo ostatnia zima była ta-
ka nijaka) – wszak nie da się zrobić 
wszystkiego naraz, „lecą” więc po 

kolei, do późnej jesieni... Mróz, śnieg 
i wietrzysko przegonią większość 
ekip robotników do klatek schodo-
wych.

Kończą się powoli docieplenia bu-
dynków w osiedlach „Węzłowiec” 
i „Bańgów” – sześć a jeden rozpo-
czął się we wrześniu. Remonty bal-
konów lub elewacji prowadzone są 
na niektórych budynkach osiedli 
„Chemik”, „Młodych”, „Michałkowi-
ce”. Kolejne nowe stanowiska kon-
tenerowe – obudowane i zamknię-
te niebawem będą między innymi 
przy ulicach: Hermana Wróbla, Ja-
na Stęślickiego i Niepodległości. 
Dozorcy już zajęli się jesienną pie-
lęgnacją trawników, systematycznie 
grabiąc liście. Trwają jeszcze poko-
sy trawy.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” zakończyły się 

niedawno remonty parterów budynku 
przy ulicy Władysława Jagiełły 2B, C, D 
– wypłytkowano ściany, posadzki, odno-

wiono stropy z blachy, pomalowano ba-
rierki. W tej chwili takie kompleksowe ro-
boty trwają w klatce „A” tego budynku, 
ale już niebawem będzie „jak u sąsiadek”.

Zrealizowano również jeden z wnio-
sków, jakie pojawiły się podczas ma-
jowego zebrania osiedlowego. Między 
budynkami przy Władysława Jagieł-
ły 35 i 37 wykonano klomb z krzewów 
i roślin ozdobnych.

Z trwających prac, warto odnotować 
na przykład remont ściany szczyto-
wej i poszycia dachowego na gara-
żach przy ulicy Władysława Jagiełły, 
przy wymiennikowni czy systematycz-
nie kończonych kolejnych ścian docie-
planych budynków przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 33, 35, 37. Ekipy re-
montowe mają do wykonania jeszcze 
niektóre ściany frontowe poszczegól-

nych segmentów tych domów. Jesz-
cze, jeszcze trochę...

Kończą się za to przeglądy instala-
cji ochronnych – przeciwporażeniowej 
i skuteczności zerowania w gniazd-

kach elektrycznych. Władysława Ja-
giełły 25-41 to ostatnie budynki.

W IV kwartale roku zaplanowa-
no między innymi montaż luksferów 

w piwnicy budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 33.

Osiedle im. Juliana Tuwima
We wrześniu oddano do użyt-

ku obudowany śmietnik na odpady 
zmieszane oraz stanowisko na odpa-
dy wtórne przy ulicy Hermana Wró-
bla 2-3. Niewiele brakuje również do 
zakończenia podobnych robót nieco 
dalej – przy Hermana Wróbla 4-5. 
W tym roku, jeśli chodzi o kwestię 
śmieci, to jeszcze nie koniec. Admi-
nistracja planuje zlecić wykonanie 
dwóch kolejnych takich stanowisk 
kontenerowych – przy ulicy Wojcie-

ciąg dalszy na str. 22

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

Elewacje, instalacje, śmietniki
Przełom września i października to w osiedlach miesiące wciąż intensywnych robót remontowych i konserwa-

cyjnych. Idzie zima. Osiedlowym administracjom zależy, by prace na zewnątrz budynków, jakie zaplanowano 
wiele miesięcy temu w Planie Remontów na ten rok, były zrealizowane.

Nowe stanowiska kontenerowe powstawały m.in. przy Niepodległości 64A - os. Chemik”(foto z lewej)  
i przy Jana Stęślickiego 3 na os.„Młodych” – z prawej 

„Węzłowiec”. Ściana szczytowa garaży 
 przy Wł. Jagiełły 41 doczekała się odnowienia

„Tuwima”. Wymiana uszkodzonej instalacji 
deszczowej H. Wróbla 3A
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cha Korfantego 3-4 oraz Okręż-
nej 13. Wszystkie będą zamykane 
na klucz. - Oby udało się przywrócić 
porządek i czystość na tych śmietni-
kach.  Ostatnie  lata,  szczególnie  po 
weekendzie  to  była  niekiedy  „masa-

kra” – komentowały sąsiadki, space-
rujące przy budynku Hermana Wró-
bla 4. Oby.

W ostatnich tygodniach w osiedlu 
wyremontowano chodnik na szczycie 
budynku przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 2A i wymie-
niono pięć ławek w różnych 
częściach osiedla – tam gdzie 
była już wyraźna potrzeba.

Po awarii instalacji desz-
czowej, wymieniono cały pion 
w budynku przy ulicy Her-
mana Wróbla 3A. Zgodnie 
z harmonogramem, w osiedlu 
trwa wymiana wodomierzy po 
upływie okresu ich legaliza-
cji. Teraz – Wojciecha Kor-
fantego 3, 6-7, w najbliższym 
czasie – Hermana Wróbla 7. 
Osiedlowi konserwatorzy wy-
mieniają według potrzeb ko-
lejne piony wodne, na przykład przy 
Hermana Wróbla 2 i 7.

Spółdzielnia w najbliższych tygo-
dniach zajmie się deratyzacją we 
wszystkich budynkach osiedla. Akcja 
odszczurzania wymagana jest przy-
najmniej raz w roku. Były lata, i to 
całkiem niedawno, kiedy raz po raz 
do administracji dochodziły sygnały 
o grasujących, penetrujących zsypy 
szczurach. Problem został zdecydo-
wanie zminimalizowany kilkanaście 
miesięcy temu. Do dziś jednak do te-
go tematu podchodzi się ze szczegól-
ną uwagą.

Osiedle „Młodych”
Mniej więcej w połowie września roz-

począł się remont balkonów w budyn-
ku przy Placu Józefa Skrzeka i Paw-
ła Wojcika 6, co łatwo spostrzec jadąc 
jedną z głównych ulic Bytkowa – Nie-
podległości. Balkony wyraźnie nada-

wały się już do remontu – skruszone 
tynki, wyblakła farba... Pierwsze efekty 
robót będą widoczne niebawem.

W sąsiednim budynku – przy Pla-
cu Skrzeka i Pawła Wojcika 5 we 

wrześniu wymieniano okna w klatkach 
schodowych.

W ubiegłym miesiącu przystąpiono 
również do remontu stanowiska kon-
tenerowego w rejonie klatki schodowej 
przy ulicy Jana Stęślickiego 3 (dla 
klatek Jana Stęślickiego 1-6). Śmiet-
nik będzie zamykany na klucz. Sondu-
jąc okolicę, obok głosów zachwytu, są 
również i takie zdania mieszkańców 
jak: I po co to?

Odszczurzanie. Od kilku tygodni pro-
wadzona jest systematycznie deratyza-
cja kolejnych klatek osiedla – Aleja Mło-
dych 3-7 i dalej Jana Stęślickiego 3-6.

W październiku przewidziano czwar-
ty w tym roku pokos trawy.

W przyszłym pawilonie usługowo-
-handlowym, usytuowanym nieopo-
dal nowego skweru wypoczynkowego 
są już witryny okienne a prace trwa-
ją w środku. 

Osiedle „Chemik”
W osiedlu trzy ważne sprawy ak-

tualnie „na tapecie”. Tak jak zapo-
wiadano, w połowie września zaję-
to się śmietnikiem w rejonie budyn-

ku przy ulicy Niepodległo-
ści 64A. Najpierw zburzo-
no stare, sfatygowane mur-
ki, skuto cementowe pod-
łoże. Potem wzięto się za 
dokładne wymierzenie przy-
szłego stanowiska kontene-
rowego i dalej, za układa-
nie... W najbliższych planach 
są jeszcze do wykonania sta-
nowiska kontenerowe w in-
nej części osiedla – przy Al-
fonsa Zgrzebnioka 29-31 
oraz ciut dalej – przy „51”.

W budynku przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 51 
trwa płytkowanie parterów. 

Później będzie jeszcze malowanie kla-
tek schodowych. Na tym samym bu-
dynku, na segmencie „D” prowadzony 
jest remont poszycia dachowego – był 
potrzebne na już.

Kończy się z kolei remont balkonów 
budynku przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 25. Na większości balkonów już 
uzupełniono tynki i pomalowano na 
brązowo balustrady.

We wrześniu, co warto odnotować, 
uzupełniono tynki i pomalowano przej-
ścia w budynkach – Niepodległości 
61-63 oraz Walerego Wróblewskie-
go 61-63.

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

Elewacje, instalacje, śmietniki

„Młodych”. W budynku przy Placu J. Skrzeka i P. Wójcika 5 wstawiano nowe okna,  
a przy Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 6 rozpoczęto roboty na balkonach

ciąg dalszy ze str. 21

„Centrum”. Mur między budynkiem  
Komuny Paryskiej 1 a hydrofornią
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Termin Budynek, adres

11. 10.
sobota

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

Komuny Paryskiej 6,13

17. 11.
poniedziałek

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

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

18. 11.
wtorek

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

Ryszarda Gansińca 10-11

19. 11.
środa

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

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

20. 11.
czwartek

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

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

Termin Budynek, adres

21. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2a, 4b;  
Al. Młodych 5-6, 12-13;  

Jana N. Stęślickiego 5-6;  
Ryszarda Gansińca 2, 4

22. 11.
sobota

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

Ryszarda Gansińca 6-7

8. 12.
poniedziałek

Hermana Wróbla 1a-b; 3a-b

9. 12.
wtorek

Hermana Wróbla 5a-b, 7a-b

10. 12.
środa

Hermana Wróbla 2a-e; 7c-d

11. 12.
czwartek

Hermana Wróbla 4a-b, 8a-b, 15;
ks. Jana Kapicy 5

12. 12.
piątek

Hermana Wróbla 6a-b, 9a-c,17, 19, 21

13. 12.
sobota

Hermana Wróbla 6c-d

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń EC

Osiedle „Bańgów”
Najważniejsze remonty w osiedlu to-

czą się wokół docieplanych budynków. 
Rusztowania stoją na balkonach przy 
Marii Skłodowskie-Curie 15, Karo-
la Szymanowskiego 9 i 14. Śmia-
ło można powiedzieć, że te duże pra-
ce, trwające kilka miesięcy tego ro-
ku, zmierzają coraz pewniej do zakoń-
czenia. Wkrótce, na takie budynki jak 
przy ulicach: Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 7-15, Karola Szymanowskiego 
1-9 i 4-14, zerkać będziemy z przyjem-
nością. Do euforii jeszcze daleka dro-
ga, bo w osiedlu „Bańgów” czekają ko-
lejne bloki do docieplenia. Właśnie roz-
poczynają się prace na ostatnim, prze-
widzianym w tym roku w Planie Re-
montów – przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 25-33. Najpierw więc ścia-
na szczytowa od strony „33”...

Z innych spraw, warto nadmienić, że 
usunięto zgłoszone przez mieszkań-
ców przecieki z dachów – Marii Skło-

dowskiej-Curie 63, 65 oraz Zachod-
niej 1 a dozorcy przystąpili po raz ko-
lejny w tym roku do przycinki żywo-
płotów, a także grabienia liści, gałęzi 
z osiedlowych trawników.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” ostatecznie za-

kończył się remont kolejnej w tym ro-
ku klatki schodowej. Przy Kruczej 2A 
pomalowano klatkę i odświeżono par-
ter budynku. Mur łączący budynek 
przy Komuny Paryskiej 1 i hydro-
fornię a uniemożliwiający gromadze-
nie się w tej okolicy i imprezowanie do 
późnych godzin nocnych marginesu 
społecznego wreszcie stanął. Wyglą-
da na solidny i powinien przynieść po-
żądany skutek.

W innych częściach osiedla trwa 
wymiana kanalizacji deszczowej we-
wnątrz budynków. Przy ulicy Karola 
Świerczewskiego 48 jest, przy Po-
wstańców 54C w toku, przy Powstań-
ców 54B będzie. Trwa z kolei wymia-

na odcinka pionu wodnego przy tym 
ostatnim adresie.

Osiedle „Michałkowice”
Parking, klatki, balkony. W trzech 

różnych częściach osiedla coś grub-
szego na przełomie ostatnich tygodni 
działo się bądź nadal dzieje. We wrze-
śniu wyłożono kostką brukową niewiel-
ki parking dla kilku samochodów w re-
jonie budynków przy ulicy Obrońców 
Warszawy 1-2, tuż przy oddanym nie-
dawno do użytku nowym stanowisku 
kontenerowym na odpady zmiesza-
ne (obudowanym) i wtórne. Skompo-
nowało się.

W kolejnych budynkach przy uli-
cy Przyjaźni remontowane są klatki 
schodowe. Pomalowano w ostatnich 
tygodniach dwie – Przyjaźni 44 i 46C, 
w trakcie są dwie następne – Przyjaź-
ni 46 i 46B. Które to już w tym roku?!

Przy budynku ul. Wyzwolenia 10B 
stoją rusztowania – znak, że remonto-
wane są kolejne balkony. rg
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ciąg dalszy na str. 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakcja „MS”

Anonimom 
nie...

Brak ciepłej wody
Ile razy jeszcze w tym roku będą 

mi podnosić bezpieczeństwo i infra-
strukturę? Ja osobiście mam już tego 
dość i życzę osobie odpowiedzialnej 
za podnoszenie mojego bezpieczeń-
stwa, by tak samo jak ja nie mogła się 
kąpać przez tydzień (to już czwarty ty-
dzień w przeciągu czterech miesięcy), 
by zmywała gary w zimnej wodzie i by 
patrzyła z zazdrością jak inne osoby 
korzystają z dobrodziejstwa XXI wie-
ku, jakim jest ciepła woda.

Życzę również, by karmiono ją takimi 
samymi bzdurami o bezpieczeństwie 
i infrastrukturze.

Z poważaniem  
Mieszkaniec bezpiecznego 
osiedla Wróbla i Korfantego.

Dane do wiadomości redakcji
W związku z kolejną przerwą w do-

stawie ciepłej wody na osiedlu Wró-
bla/Korfantego oraz wystosowaniu pi-
sma do firmy Tauron (z którego wyni-
ka brak kar w przypadku niewywiąza-
nia się z umowy) proszę o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak w umowie została zapisana 

kwestia przerw w dostawie ciepła 
(ile dni w ciągu roku Tauron może 

nie dostarczać energii cieplnej lub 
dostarczać poniżej ustalonych para-
metrów) i czy w ogóle parametry ta-
kowe zostały określone?

2. Jakie skutki niesie niewywiązanie 
się z umowy przez Firmę Tauron 
w związku z przekroczeniem przerw 
w dostawie energii cieplnej.

3. Jakie rekompensaty zostaną zapro-

ponowane mieszkańcom (ostatecz-
nym odbiorcom) w związku z zaist-
niałą sytuacją.
W miarę możliwości uprzejmie proszę 

o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi.
Pozdrawiam

Andrzej Wiśniewski
Zarząd SSM: Występujące prze-

rwy w dostawie ciepłej wody – 
w sumie 20 dni – spowodowane by-
ły pracami remontowymi wykony-
wanymi przez Tauron na sieci cen-
tralnego ogrzewania w rejonie ulicy 
ks. Jana Kapicy, Telewizyjnej oraz 
Szarych Szeregów. Roboty wyko-

nywano ze względu na koniecz-
ność zapewnienia bezpiecznej do-
stawy ciepła w sezonie grzewczym 
i były niezbędne do wykonania. Ich 
celem było zminimalizowanie moż-
liwości wystąpienia awarii podczas 
zimy. Zakres prac wykonywanych 
w tym czasie przez Tauron był bar-
dzo duży, co spowodowało nie-
zbędne przerwy w dostawie ciepła 
przez taki okres. Podczas prowa-
dzonych robót i w celu zminimali-
zowania przerw w dostawie energii 
cieplnej Zarząd SSM był non stop 
w kontakcie z szefostwem Tauronu. 
Kilkakrotne spotkania w tej sprawie 
spowodowały, że uniknięto prze-
rwy, którą początkowo Tauron pla-
nował, tj. w terminie 6-20 wrze-
śnia i dzięki tym interwencjom ter-
min przełożono na 22 do 26 wrze-
śnia, a więc znacznie ją skróco-
no. Rozumiemy niezadowolenie wy-
nikające z braku dostawy ciepłej wo-
dy, należy jednak zrozumieć, że w se-
zonie poza grzewczym przerwy takie 
są one nieuniknione i muszą wystę-
pować. Przypominamy, że w ostatnich 
latach ze względu na możliwość zasi-

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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lania w energię cieplną z róż-
nych kierunków tj. Ciepłow-
nia „Siemianowice” EC „Cho-
rzów” i EC „Katowice” prze-
rwy nie występowały.

Wyjaśniamy, że zgodnie 
z Rozporządzeniem Mini-
stra Gospodarki z dnia 15. 
01. 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków funk-
cjonowania systemów cie-
płowniczych oraz zgodnie 
z podpisaną umową, Tau-
ron ma prawo do planowej 
przerwy w dostawie ener-
gii do 14 dni w sezonie po-
za grzewczym w celu wy-
konania niezbędnych re-
montów. Po przekrocze-
niu tego terminu odbiorca 
ma prawo do domagania 
się stosownej rekompensa-
ty w miesięcznej opłacie za 
zamówioną moc cieplną dla 
obiektów, w których nastą-
piło przedłużenie przerwy 
w dostarczaniu ciepła. Bo-
nifikata stanowi 1/30 opłaty 
– za każdą rozpoczętą dobę 
przedłużenia tej przerwy.

Mając na względzie, iż ta-
kie przekroczenie nastąpiło 
Zarząd zwraca się do do-
stawcy z żądaniem udziele-
nia należnej rekompensaty. 
Z uwagi na fakt, iż umorzo-
ne opłaty w czynszu będą 
stosunkowo niewielkie Za-
rząd nie przewiduje udziele-
nia (wypłacenia) indywidu-
alnych bonifikat mieszkań-
com, gdyż dla przykładu 
podajemy, że w przypadku 
mieszkań położonych w re-
jonie Korfantego-Wróbla 
opłata miesięczna za moc 
zamówioną dla c.w.u. wy-
nosi 15,87 zł a zatem boni-
fikata winna wynieść 3,17 
zł/mieszkanie, a to z kolei 
oznacza, że przygotowanie 
takich indywidualnych roz-
liczeń, ich rozesłanie wią-
że się z kosztami de facto niwelują-
cymi wysokość tej bonifikaty. Infor-
mujemy w tym miejscu, że przyzna-
ny upust ze strony Tauronu zosta-

nie uwzględniony przy rozliczeniu 
kosztów c.w.u za dany okres.

Liczymy, że ta decyzja znajdzie 
zrozumienie.

Zarząd otrzymał także pi-
smo z wyjaśnieniami ze 
strony firmy Tauron i prze-
kazał je redakcji „MS” do 
opublikowania.

Od redakcji: Pismo Tau-
ron Ciepło - patrz obok skie-
rowane do Prezesa SSM Zbi-
gniewa Lekstona wpłynęło do 
Spółdzielni 29 września br.

O oszczędności
Witam

Na łamach gazetki osiedlo-
wej zawsze kładziony jest na-
cisk na oszczędności i posza-
nowanie wspólnego mienia 
zwłaszcza po wykonanych 
pracach remontowych. Analo-
gicznie do tej sytuacji martwi 
mnie fakt, że na 5 piętrze klat-
ki schodowej w bloku przy uli-
cy Grunwaldzka 4B nieprze-
rwanie, od chyba już dwóch 
lat, świeci się oświetlenie, 
które tak samo jak w przy-
padku innych pięter powinno 
być wyzwalane czujnikiem ru-
chu. Zdaję sobie sprawę rów-
nież z faktu, że każdorazowe 
wtargnięcie lokatora powodu-
je, że żarówka już się świeci, 
więc sama usterka może być 
trudna do wykrycia. Z drugiej 
strony miałem nadzieję, że 
są przeprowadzane okreso-
we wyrywkowe kontrole sta-
nu oświetlenia. Pobór mocy 
jednej żarówki jest stosunko-
wo niski, ale w okresie cza-
su, w jakim trwa owa uster-
ka koszta już mogą robić się 
istotne. Jestem również cie-
kaw, kto jest potem zmuszo-
ny owe koszta pokryć?

Pozdrawiam
Grzegorz Swoboda

Zarząd SSM: Bardzo dzię-
kujemy za zwrócenie uwa-
gi na przypadek marno-
trawienia energii na sku-
tek nieprawidłowego dzia-
łania wyłącznika na V pię-
trze w Pana budynku. Przy-

padki takie zdarzają się od czasu 
do czasu i spowodowane są awa-
rią czujnika ruchu. Ze względu na 

ciąg dalszy na str. 28

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

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

ciąg dalszy ze str. 24

Tauron Ciepło
Katowice, dn. 24. 09. 2014 r.

Celem TAURON Ciepło jest zapewnienie dostępu do wytwo-
rzonej efektywnie i ekologicznie energii oraz ciepła. W związ-
ku z tym spółka stale modernizuje i rozbudowuje miejską sieć 
ciepłowniczą oraz realizuje nowe inwestycje w obrębie źródeł. 
Trwające aktualnie prace remontowe - związane z jednej stro-
ny z wymianą sieci ciepłowniczej pod ulicą Kapicy, a z drugiej 
z budową przepompowni wraz z wymianą i dobudową sieci 
ciepłowniczej pomiędzy komorami przy ul. Telewizyjnej w Sie-
mianowicach Śląskich - wpisują się w realizację tego celu.

Jestem głęboko przekonany, że inwestycja ta już wkrótce 
przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Sie-
mianowic. Przeprowadzone prace pozwolą na sprawny oraz 
efektywny przesył ciepła, a także zmniejszą przerwy w dosta-
wie energii cieplnej w przyszłości. Jednocześnie pragnę za-
pewnić, że TAURON Ciepło dokłada wszelkich starań, aby zmi-
nimalizować niedogodności związane z przerwami w dostawie 
ciepłej wody oraz ograniczyć je do minimum.

Aktualna przerwa w dostawie ciepłej wody w dniach 21-
25.09 2014 jest ostatnią tegoroczną zaplanowaną przerwą na 
tym odcinku sieci ciepłowniczej.

Za wszelkie niedogodności
gorąco przepraszamy.

Dyrektor Departamentu Rynku i Ciepła
(-) Grzegorz Bednarski
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REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł

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

REKLAMY KOLOROWE
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

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

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

18 sierpnia, w okolicy starego cmentarza  
(ul. Powstańców, ul. Cmentarna),

ZAGINĄŁ KOTEK
Jest szary pręgowany, ma białą bródkę, bia-

łe skarpetki, czarną plamkę na lewej tylnej łapce.  
Ma rok, ale pyszczek przypomina małego kocia-
ka, oczka zezowate. Chodził na wolności, ale weterynaryjnie prowa-
dzony jak domowy. Osoba, która go znalazła, bądź przygarnęła, 

PILNIE PROSZONA JEST O KONTAKT. Tel. 501 426 919
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fakt, iż takich punktów świetlnych 
na terenie osiedla „Węzłowiec” jest 
kilka tysięcy, koniecznym jest, by 
mieszkańcy niezwłocznie reago-
wali i zgłaszali takie usterki w ad-
ministracji, u dozorcy. Informuje-
my, że dozorcy zobowiązani zosta-
li do przeprowadzenia doraźnych 
kontroli sprawności tych urządzeń, 
a przynajmniej raz na miesiąc do 
sprawdzenia ich w godzinach wie-
czorowo-nocnych.

Od redakcji: Kwestie racjonalnego 
oszczędzania i poszanowania wspól-
nego mienia są obecne na łamach 
„MS” nie tylko z powodu zakończo-
nych remontów.

Kolejny raz spalarnia?
Witam

Poruszę problem do artykułu z ga-
zetki nr 9. Chodzi o plac zabaw i spa-
larnię odpadów w sąsiedztwie na ul. 
Wyzwolenia.

Moim zdaniem plac zabaw powi-
nien być zlikwidowany. Znajduje się 
wśród parkingów samocho-
dowych osiedlowych, oraz 
dużego parkingu zakładowe-
go. Lepiej z dzieckiem iść na 
inne place zabaw, ale wśród 
zieleni i nie narażać ich na 
astmę. Mało tego, pod balko-
nami buduje się myjnię samo-
chodową, też obok placu za-
baw. Będzie przybywać sa-
mochodów a tym samym wię-
cej spalin Sąsiedztwo spa-
larni obok bloków truje nie-
miłosiernie. Każda firma ma 
coś do spalenia. Ładowanie 
popiołu na tiry zadymia całe 
osiedle. Trwa to od lat, ale odpowie-
dzialni nie widzą problemu, bo tu nie 
mieszkają.

Tiry z odpadami, nie tylko krajowe, 
jeżdżą przez osiedle z ograniczeniem 
do 3,5 t. i progiem hamującym całą 
dobę. Bloki nadają się do wysiedlenia, 
widać, słychać i czuć.

Lokatorka.
Adres wyłącznie  

do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Problem zanieczysz-

czania środowiska przez firmy 
działające na terenie byłej fabry-
ki domów „Fabud” był poruszany 
na łamach „MS”. Mając na uwadze 
uzyskane odpowiedzi ze strony fir-

my, która rzekomo miała „truć” 
środowisko oraz ponowne uwagi 
mieszkańców sądzimy, że Wydział 
Ochrony Środowiska UM wnikli-
wie rozpatrzy tę kwestię na podsta-
wie skierowanych przez SSM wnio-
sków. O wynikach poinformujemy. 

Nie widzimy konieczności likwida-
cji placu zabaw, mając na wzglę-
dzie liczne, i to niedawno kierowa-
ne, wnioski mieszkańców w spra-
wie jego rozbudowy.

Od redakcji: Opisanym problemem 
zajmiemy się i przeprowadzimy swo-
iste „dziennikarskie śledztwo”

Plac zabaw, 
a dzieci z przedszkola

Witam.
Piszę do Państwa w dość nietypo-

wej sprawie... Chodzi mi o przedszko-

le, które niedawno zostało wybudowa-
ne i otwarte na ul. Wł. Łokietka. Czy 
takie przedszkole nie powinno mieć 
swojego placu zabaw??? Bo ostatnio 
przedszkole to przychodzi na osiedlo-
wy plac i robi się po pierwsze niebez-
piecznie, po drugie wielki tłok (moim 
zdaniem to nie jest zabawa jak dzieci 
wchodzą jedno na drugie to jest nie-
bezpieczne) a po trzecie korzystają 
z tego placu zabaw inne dzieci... dzie-
ci osiedlowe są popychane i zrzuca-
ne z huśtawek przez dzieci z przed-
szkola. Foremki i wiaderka wręcz fru-
wają po całym palcu zabaw. Potem 
matki i babcie chodzą i szukają zaba-
wek swoich dzieci... i meta jest taka, 

że rodzice dzieci osiedlowych muszą 
uciekać z placu zabaw a przedszko-
le zostaje. Nie mam pretensji do niko-
go, ale mam prośbę do państwa jako 
administracji może warto by było po-
informować przedszkole, że powinni 
mieć plac zabaw na terenie swojego 
przedszkola. Dzieci są najważniejsze, 
więc może warto zapewnić im bezpie-
czeństwo.

Z poważaniem wasza mieszkanka.
Adres do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Nie możemy zabro-
nić dzieciom z przedszkola korzy-
stania z urządzeń osiedlowego pla-
cu zabaw. Taka decyzja byłaby błęd-
na, gdyż z oświadczenia pracow-
ników tej placówki wynika, że 80% 
dzieci to maluchy z „Węzłowca” 
a więc nasi najmniejsi mieszkańcy. 
Nawet gdyby było inaczej to kieruje-
my się zasadą, że wszystkie dzieci 
są nasze. Nadmieniamy też, że ba-
wiące się na placu zabaw dzieci są 
zawsze pod opieką wychowawczyń 
i nie powinno tam dochodzić do 
opisanych przez Panią zdarzeń.

Z uzyskanych informa-
cji wynika, że w 2015 roku 
w przedszkolu powstanie 
plac zabaw.

Przejście dla 
pieszych 

w kierunku nowej 
galerii

Przy ul. Kopalnianej budo-
wana jest aktualnie sieć han-
dlowa, praktycznie naprze-
ciw osiedla Wróbla-Korfan-
tego. Niestety, jest pewien 
problem. Przejście dla pie-
szych przy ul. Kapicy obok 

przystanków autobusowych „Siemia-
nowice kopalniana” jest niebezpiecz-
ne szczególnie dla osób starszych, 
wolno poruszających się gdyż dro-
ga jest bardzo szeroka. Samocho-
dy z obu stron, a szczególnie z gór-
ki, poruszają się z dużą prędkością. 
Zatem dobrze by było zrobić na tym 
przejściu wysepkę taką samą jak jest 
powyżej tej drogi pomiędzy sklepa-
mi „Aldi” a „Kauflandem”. Ulica w obu 
miejscach jest tej samej szeroko-
ści, dlatego wysepka z powodzeniem 
zmieści się w proponowanym miej-
scu. Jedynym problemem mogą być 
przystanki autobusowe, jednak na 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 26

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

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

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

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

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

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych. Re-
monty łazienek. Junkers, Termet, 24H,

tel. 32 241-99-81, 601 477 527

REMONTY kompleksowe, doradztwo, 
kafelkowanie, gładzie, malowanie, ta-
petowanie, panele, parkiety, instalacje, 
prąd, woda, gaz, dowóz materiałów 
gratis, tel. 504 058 030, 32 203-15-75 

TELEWIZORY, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel,

tel. 32 228-26-75, 601 347 250  

STUDENT Politechniki Śląskiej 
udzieli korepetycji z j.angielskiego 
i matematyki z zakresu szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, 

tel. 516 226 565 

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

tel. 606 596 765

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie,  tel. 32 245-95-87, 504 593 016

WYMIANA instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, gaz oraz c.o., wymiana grzej-
ników, tanio, solidnie, tel. 512 482 273 

TV Sat! Regulacje i montaż anten 
satelitarnych wszystkich typów, tel. 
604 127 712 

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

REMONTY mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, regipsy,  tel. 696 018 114

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, ta-
picerki, karcerem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950, 399 517 229

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

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

MALOWANIE, tapetowanie, panele, 
gładzie,  tel. 32 228-94-44, 609 255 283

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

MATEMATYKA – korepetycje, 
tel. 792 444 593

NAPRAWA telewizorów u klienta,  
 tel. 603 898 300

ŁAZIENKI – kompleksowe remonty,  
 tel. 504 436 919

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

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

JĘZYK angielski – korepetycje,  
 tel. 661 508 327

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

KOREPETYCJE język francuski 
i hiszpański, tel. 888 375 034

KOMPLEKSOWE remonty łazienek,  
 tel. 504 436 919

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

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

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

ANGIELSKI korepetycje, 30 zł/h,
tel. 537 885 360

ANGIELSKI – korepetycje, lekcje, tłu-
maczenia,  tel. 32 228-72-64  

KUPIĘ mieszkanie na os. Młodych 3 
lub 4 pokojowe,  tel. 888 918 920

SPRZEDAM kawalerkę 25 m2 blok,  
  tel. 501 703 295

SPRZEDAM kawalerkę o pow. 32 
m2 mieszczącą się na piątym piętrze 
w bloku 10-piętrowym na os. Młodych 
w Siemianowicach Śl. Cena do uzgod-
nienia,  
 tel. 609 992 922

SPRZEDAM lub wynajmę garaż przy 
ul. Kopalnianej obok Kauflandu,  
 tel. 503 723 280

SPRZEDAM mieszkanie 37m2, II p., ul. 
Komuny Paryskiej 13, tel. 502 037 577

SPRZEDAM mieszkanie 31 m2, 
ul. Korfantego 9B, cena 99 000 do ne-
gocjacji,  tel. 882 099 190
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to też jest wyjście. Zrobić dla auto-
busów zatoki, to byłby jedyny więk-
szy koszt przy budowie wysepki. Na 
dzień dzisiejszy przechodząc na pa-
sach przez jezdnię stojący na przy-
stanku autobus zasłania nadjeżdża-
jące samochody. Praktycznie wycho-
dząc z autobusu, pieszy na przejściu 
często z za autobusu wyskakuje pod 
nadjeżdżający samochód. Zapewne 
i Policja stwierdzi, że jest to niebez-
pieczna sytuacja. Na autobusowe za-
toki też jest miejsce. Myślę, że jedy-
nym problemem mogą być grunty, ale 
uważam, że jest to do dogadania po-
między Urzędem Miasta a Spółdziel-
nią Mieszkaniową, dlatego też zgła-
szam tę sprawę na łamach nasze-
go pisma „Mojej Spółdzielni”. Zapew-
ne mieszkańcy naszego osiedla bę-
dą korzystać z nowej sieci handlowej, 
ale również często korzystają z przy-
stanku autobusowego w kierunku Ka-
towic czy Chorzowa. Proszę o rozwa-
żenie tego problemu i przekazanie 
odpowiednim organom.

Pozdrawiam Redakcję – G. B.
PS imię, nazwisko, e-mail tylko dla 

redakcji. 
Zarząd SSM: podzielamy pana 

obawy związane z przewidywanym 
zwiększonym natężeniem ruchu po-
jazdów w rejonie realizowanej ga-
lerii handlowej przy ul. Kopalnia-
nej. Pana uwagi przekazujemy od-
powiedniemu Wydziałowi nasze-
go UM, który mamy nadzieję wnikli-
wie je rozpatrzy i podejmie stosow-
ne decyzje.

Zadaszenie?
Chciałbym poruszyć temat budowy 

i zabudowy miejsc przeznaczonych na 
pojemniki na śmieci. Przy ul. Wróbla 
5 i 6 postawiono nowy śmietnik, któ-
ry jednak nie został zadaszony i nie 
został zamknięty tak jak przy ul. Wró-
bla 2. Efekt tego był widoczny w dniu 7 
września 2014 roku Nie mogąc śmieci 

podrzucać do śmietnika przy ul. Wró-
bla 2 z powodu zamknięcia – śmieci 
podrzucono do śmietnika przy ul. Wró-
bla 5. Teraz to jedynie Pani dozorczy-
ni będzie winna tego, że nie stała przy 
tym śmietniku i nie dopilnowała, kto 
podrzuca śmieci. Cały śmietnik zawa-
lony jest oponami, meblami sprzętem 

agd itp. dodaję, że do tej pory nigdy 
tak nie był śmietnik zarzucony i nie 
zrobili tego mieszkańcy bloków Wró-
bla 4 i 5.

Oczekujemy również zamknięcia 
i zadaszenia śmietnika. Uważam, że 
jak były pieniądze na postawienie no-
wego muru to i te parę groszy na za-
daszenie powinno się znaleźć w in-
nym wypadku nie było sensu wybu-
rzać starego muru, który mógł jeszcze 
parę lat służyć.

Mieszkaniec
Dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Opisany przez Pa-
na problem braku zadaszenia został 
poruszony w trakcie budowy stano-
wiska na odpady. Obecnie śmietnik 
ten zadaszenie to już posiada i to 
od pewnego już czasu.

Fachowo, szybko i czysto
Mieszkaniec budynku przy ulicy 

Hermana Wróbla 2C pochwalił kon-
serwatorów z osiedla im. Juliana Tu-
wima wymieniających piony wodne 
w jego budynku (15 września br.). – 
Robota  wykonana  fachowo,  szybko 
i czysto.

Hermana Wróbla 3
Gratuluję pomysłu z zamykanym 

śmietnikiem – zostaje tylko mieć na-
dzieję, że zabezpieczenia nie zostaną 
zdemolowane. W końcu mamy szansę 
na porządek w tym miejscu.

Pozdrawiam – Tomasz Stajer

Zarząd SSM: Miło nam i dzięku-
jemy za przekazane słowa uzna-
nia zarówno pod adresem pracow-
ników wykonujących roboty na 
i w obiektach Spółdzielni, jak i reali-
zowanych przez SSM przedsięwzięć 
poprawiających komfort, estetykę 
zamieszkania.

Zdewastowano nam 
ogrodzenie

Mieszkaniec ulicy Komuny Paryskiej 
6 (dane do wiadomości redakcji) in-
terweniował w sprawie zdewastowane-
go ogrodzenia parkingu. 28 sierpnia 
br. przed południem, samochód półcię-
żarowy z węglem o numerze rejestra-
cyjnym SI 105..., nie dość, że wjechał 
na parking, łamiąc znak „zakazu ruchu 
w obu kierunkach” za wyjątkiem miesz-
kańców budynku Komuny Paryskiej 6B, 
C”, to przy rozładunku węgla do sąsied-
niego budynku (ul. Pawła Śmiłowskiego 
3) zdewastował częściowo dotychczas 
istniejące ogrodzenie parkingu. 

Mieszkaniec postuluje rozważenie 
możliwości ujęcia w Planie Remontów 
na przyszły rok dokończenie ogrodze-
nia przy parkingu, tj. jego domknięcie 
od strony budynku przy ulicy Pawła 
Śmiłowskiego, tak by nie kusiło więcej 
podjeżdżać od tej strony.

Zarząd SSM: Administracja os. 
„Centrum” dokona naprawy czę-
ściowo zniszczonego ogrodze-
nia. Nie widzimy jednak możliwo-
ści całkowitego zamknięcia terenu 
od strony ul. Pawła Śmiłowskiego, 
gdyż nie jest on własnością Spół-
dzielni.

Fajne inicjatywy, ale...
Witam,

Co roku na Rynku Bytkowskim odby-
wają się imprezy typu „Powitanie lata” 
czy „Święto Bytkowa”. Moim zdaniem 
są to bardzo fajne inicjatywy zapew-
niające mieszkańcom zarówno star-
szym jak i młodszym rozrywkę. Jed-
nak, niestety, jest jedna dość istotna 
niedogodność. Cała impreza kończy 
się zawsze wraz z rozpoczęciem ci-
szy nocnej, czyli o godz. 22 i wszyst-
ko byłoby w porządku gdyby nie fakt, 
że zawsze do godz. ok. 2 w nocy eki-
pa składa jak przypuszczam scenę. 
Proszę Państwa pisząc tego e-ma-
ila jest godz. 1:40 w nocy a ja nie mo-
gę spać z powodu hałasu składanych 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 28

ciąg dalszy na str. 32

Pomóż Michałowi!!!
Michał Zachara to chłopiec, który urodził się z mózgowym porażeniem 

dziecięcym wiotkim i czterokończynowym. Nie chodzi i jest całkowicie zależny od 
rodziców. Aby to zmienić potrzebuje systematycznej i kosztownej rehabilitacji.

Liczy się każda złotówka!!!
Możesz pomóc wpłacając dowolną kwotę na konto

Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym nr:
28 1050 1243 1000 0022 6024 6216 z dopiskiem Michał Zachara

Za Wszelkie wpłaty Michał z rodzicami serdecznie dziękuje
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SPRZEDAM mieszkanie 48 m2 w ka-
mienicy,  tel. 501 703 295

SPRZEDAM mieszkanie Bytom, 38m2, 
1 piętro, centralne ogrzewanie, tanio, 
  tel. 667 370 446

SPRZEDAM mieszkanie Siemianowi-
ce Śl., ul. Wróblewskiego 73, 4 piętro, 
do cz. remontu, metraż 38 m2,  
 tel. 608 299 586, 603 256 603

SPRZEDAM mieszkanie w Czeladzi 
Piaski. Powierzchnia 38,25 m2. Cena 
75 000 zł,  tel. 507 111 213

SPRZEDAM słoneczne mieszkanie 
56 m2, 3 pokoje, dobra lokalizacja, os. 
Chemik,  tel. 662 580 581

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 
– 3-pokojowe o powierzchni 61,14 m2 
na ul. Jagiełły 3 w Siemianowicach Śl., 
  tel. 692 132 327

ZAMIENIĘ własnościowe 43 m2 na 
kawalerkę własnościową w zasobach 
SSM około 25 m2, wiadomość,  
 tel. 889 823 715

ZAMIENIĘ mieszkanie komfortowe, 
przystosowane dla niepełnospraw-
nych, w nowym budownictwie (Urząd 
m. K-ce) – 51 m2 w Katowicach Weł-
nowcu na mieszkanie w Siemianowi-
cach Śl. lub okolicy, 
  tel. 514 260 256, 537 171 747

ZAMIENIĘ mieszkanie w kamienicy 
na blok 3 lub 4-pokojowe. Spłacę za-
dłużenie,  tel. 607 201 250

ZAMIENIĘ własnościowe Spółdziel-
cze M-5 na M-3 na Bytkowie lub 
sprzedam,  tel. 732 745 123

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

A. KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

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

SPRZEDAM garaż Al. Młodych seg-
ment N,  tel. 662 098 561

SPRZEDAM garaż murowany na ulicy 
Kapicy obok Kauflandu,  
 tel. 601 544 330

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
  tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

CAŁODOBOWA ul. K. Świerczewskie-
go 13  tel. 32 204-66-22

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

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

TERMIN ZAJĘĆ ZESPOŁÓW
I KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ

www.domkultury.siemianowice.pl

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

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

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

Środa, Brydż 15.00

Czwartek, Klub Seniora, 
 15.00 - 19.00

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

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

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

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

OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO
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ciąg dalszy ze str. 30
rusztowań. Aby rozebrać konstrukcję 
sceny używany jest młotek albo inne 

podobne narzędzie! Czy wiedzą Pań-
stwo jak o takiej godzinie w ogólnej ci-
szy niesie się hałas? Jest po 1 w no-
cy! Tak jest, co roku po każdej impre-
zie! Później po wszystko przyjeżdża 

jakiś głośny rozklekotany samochód! 
Skoro konstrukcja sceny jest stawia-
na na kilka dni przed imprezą to pro-
szę mi powiedzieć, dlaczego jej roz-
biórka nie może poczekać do ponie-
działku? Jak dla mnie jest to komplet-
ny brak wyobraźni...

Pozdrawiam
Lokatorka bloku  

przy ul. Wróblewskiego 73
Dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Dziękujemy bardzo 
za pozytywną ocenę inicjatyw Spół-
dzielni w odniesieniu do imprez 

przeprowadzanych na Rynku Byt-
kowskim. Rozumiemy, że sprzątanie 
placu i rozbieranie estrady bezpo-
średnio po imprezie może być do-
kuczliwe dla mieszkańców okolicz-
nych budynków. Taki demontaż wy-
daje się jednak w pełni uzasadniony 
ze względu na uniknięcie kosztów 
napraw możliwych dewastacji pozo-
stawionych przedmiotów.

Zapewniamy, że dołożymy wszel-
kich starań, by w przyszłości odgło-
sy związane z rozbiórką sprowadzić 
do minimum.

Na pomysł zorganizowania „jakie-
goś” bardziej zorganizowanego aniże-
li w domowym zaciszu brydża towarzy-
skiego w Bytkowie wpadła Ewa Ozner 
z Rady Osiedla „Chemik”. Od 
słowa do słowa przekonała 
swoich kolegów do tego, aby 
spróbować coś na wzór sekcji 
(choć sekcją trudno to nazwać) 
stworzyć. Dzięki uprzejmości 
administracji osiedla „Chemik” 
pierwsze gry – do czasu rozwi-
nięcia się pomysłu – odbywały 
się krótko, przez pewien czas 
w udostępnionej przez ADM 
salce. Nie chcąc nadużywać 
gościnności w międzyczasie 
rozglądano się za miejscem, 
gdzie brydż towarzyski mógł-
by być na stałe. Od razu wska-
zano na Dom Kultury „Chemik”, w któ-
rym przecież od dawna swoje gniazd-
ko uwili i mają „skaciorze”. I tak jeszcze 
przed wakacjami przeniesiono grę do 
budynku przy Niepodległości 51 – na 
dole skat, na piętrze brydżyści.

Co ciekawe, nasze miasto może po-
chwalić się znakomitymi brydżystami. 
W brydżu sportowym na arenie kra-
jowej i zagranicznej od lat z powo-

dzeniem gra między innymi Stefan 
Kowalczyk, wielokrotny reprezentant 
Polski. Aż dziw bierze, że w Siemiano-
wicach Śląskich ta gra logiczna jest tak 

słabo rozwinięta. Nie ma kółek, nie ma 
kto grać (?!).

Idea brydża towarzyskiego w DK 
„Chemik” skierowana jest przede 
wszystkim dla osób +60, choć po ci-
chu liczy się na to, że i młodsi wiekiem 
mieszkańcy zjawią się. Oto jednak, jak 
przyznaje Edward Wieruszewski, w 
dzisiejszych  czasach  będzie  bardzo 
ciężko. Teraz młodzież widzi dla siebie 

inne rozrywki – komputer, telewizor, a 
starsi pracują. Ja zacząłem grać jesz-
cze na studiach. Wolny czas trzeba by-
ło sobie jakoś zapełnić. Brydż jest do-
bry,  bo  ćwiczy  się  przy  nim  pamięć, 
trzeba się nakombinować – streszcza. 
- Dobrze, że w Domu Kultury „Chemik” 
jest. W mieszkaniu było  to  trochę kło-
potliwe, teraz gramy na neutralnym te-
renie. Przychodzę regularnie co środę, 

ale  hazardzistą  nie  jestem 
– podkreśla żartobliwie pan 
Edward.

By zagrać w brydża do 
„Chemika” aż z Katowic-Li-
goty przyjeżdża Zofia Ma-
jer: - Brydż  gdzieś  tam  we 
mnie  siedzi,  od  17  roku  ży-
cia, choć miałam długą prze-
rwę ze względu na pracę, po 
prostu nie było na  to czasu. 
Dzisiaj dzieci poszły w świat, 
wnuki  prawie  też  i  czasem 
nie ma co z czasem wolnym 
zrobić. Brydż to gra logiczna, 
nie  odbiera  się  tego  co  się 

dzieje jak film. Trzeba myśleć, ale przy 
tym być spokojnym. Mnie to odpowia-
da – zdradza pani Zofia.

Brydż towarzyski w DK „Chemik” to 
najnowsza pozycja w ofercie tej pla-
cówki. Brydżyści spotykają się w każ-
dą środę od 15.00. Nie trzeba pienię-
dzy – gra się dla siebie, własnej satys-
fakcji. Potrzeba chęci.

Rafał Grzywocz

Trzy stoliki już są...
Brydż towarzyski w Domu Kultury „Chemik” powolutku, powolutku roz-

wija się, idzie do przodu. Przed wakacjami stolik, dziś już trzy cztero-
osobowe stoliki zajęte. Nie chce się jednakże wierzyć, że w Siemianowi-
cach Śląskich mieszka tylko 12 brydżystów – amatorów.

Samemu w pasjansa, z kimś – na przykład w brydża

Rozpoczął się sezon grzewczy
23 września br., w zasobach Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej rozpoczął się sezon grzewczy.
Ciepło nie dotarło jednak do wszystkich mieszkań. 
Kilkudniowe opóźnienie związane z pracami wykonywa-

nymi przez Tauron, jak i drobnymi problemami związanymi 
z rozruchem sieci spowodowały, że nie wszyscy mogli się 
„grzać”. Ciepło nie dotarło do osiedli: „Chemik”, „Młodych”, 
„Michałkowice”. Taki poślizg wystąpił również w niektórych 

budynkach osiedla „Tuwima” – przy Okrężnej 1-3-5, 6, 13, 15 
oraz „Centrum” – przy Kruczej i Kolejowej. Jednodnio-
we opóźnienie odnotowano w osiedlu „Węzłowiec”, w bu-
dynkach przy ulicy Władysława Jagiełły 11-13 oraz 25-41.

Oprócz tego, jak zwykle w tym czasie administracje ode-
brały zgłoszenia o pojedynczych zapowietrzeniach kaloryfe-
rów i nielicznych przeciekach z odpowietrzników. Zgłoszenia 
te niezwłocznie były realizowane a drobne usterki usuwane.
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Jesteś pracowni-
kiem solidnym i czło-
wiekiem bardzo ak-
tywnym, który bez 

pracy nie wyobraża sobie życia. Masz 
wiele pomysłów, ale niestety nie 
wszystkie podobają się zwierzchni-
kom, co bywa powodem Twoich stre-
sów. Lubisz pracować samodzielnie.

Praca poza domem 
rodzinnym stanowi 
najważniejszą dzie-
dzinę Twojego życia. 

Jednak nie osiągnięcia zawodowe, nie 
kariera, czy awans stanowią najważniej-
szą dla Ciebie sprawę, lecz dochody, 
jakie Twoja działalność przynosi. Jeśli 
masz pracę ciekawą a przy tym dobrze 
płatną, nic Ci więcej nie potrzeba.

Bliźniaka stosu-
nek do pracy nie jest 
jednoznaczny i dość 
s k o m p l i k o w a n y . 

W zasadzie lubi pracować i cechuje go 
duża inicjatywa we wszystkich poczyna-
niach, ale niestety nie zawsze tak jest. 
Bywają dni, kiedy nic go nie interesuje 
a swoje zadania wykonuje niechętnie.

Pod znakiem Ra-
ka rodzą się ludzie, 
którzy są zazwyczaj 
wzorowymi pracow-

nikami, ale pod warunkiem, że mają 
dobrych zwierzchników, potrafiących 
nimi właściwie pokierować i wykorzy-
stać ich predyspozycje.

Pan Lew najlepiej 
sprawdza się na kierow-
niczych stanowiskach, 
ale jako podwładny, jeśli 

odpowiednio nim pokierować, pracuje 
dobrze i osiąga sukcesy, co go bardzo 
cieszy. W stosunku do zwierzchników 
jest lojalny i oddany. Lubi pochwały, któ-
rych mądry szef nie powinien mu skąpić.

Pod znakiem Pan-
ny rodzą się ludzie 
bardzo pracowi-
ci. Tacy, dla których 

praca stanowi treść życia. Nie lubią 
zmieniać zawodu, ani przedsiębior-
stwa. Bywa, że pracują w tym samym 
miejscu przez całe życie.

Wagi dobrze czują 
się w zespole, jeśli są 
to ludzie, których ce-
nią, nic im więcej nie 

potrzeba, aby właściwie wykonywać 
swe zadania. Nie oznacza to, że bra-
kuje im pomysłów i inicjatywy. Wydaj-
ność pracy jest zależna od ich nastroju.

Skorpion jest w pra-
cy aktywny, pomysło-
wy, samodzielny. Że-
by dobrze pracował, 
zwierzchnik musi z nim 

umiejętnie postępować: czasem po-
chwalić, czasem zganić, czasem podsu-
nąć jakieś pomysły do realizacji, ale tak, 
aby Skorpion sądził, że to jego inicjatywa.

W firmie, w której 
pracuje jest zazwyczaj 
lubiany i ceniony za-
równo przez zwierzch-

ników, których polecenia wykonuje sta-
rannie i dokładnie, jak i przez kolegów. 
Współpracownicy lubią go szczególnie 
za to, że chętnie dzieli się swoją wiedzą.

Koziorożce ucho-
dzą za ludzi bardzo 
pracowitych. Bywają 
dobrymi urzędnika-

mi, księgowymi, rzeczoznawcami. Od-
powiadają im zawody konkretne, pra-
cę wykonują spokojnie, nigdy jej nie-
potrzebnie nie gromadząc.

Ludzie spod tego 
znaku lubią pracować, 
choć nie są zbyt syste-
matyczni, co powodu-

je nieraz nagromadzenie się różnych 
czynności zawodowych, na co narze-
kają, choć sami są przyczyną powsta-
łej sytuacji. Często zmieniają pracę.

Najlepiej czuje się 
w zawodach, w któ-
rych może wykazać 
się swoimi umiejęt-

nościami i wiedzą. Pod tym znakiem 
rodzi się wielu naukowców czy peda-
gogów. Jest lubiany, ale w zakładzie 
nie przyjaźni się z nikim.

Jakim jesteś 
pracownikiem?

Chlebowe zupy 
mniej i bardziej wykwintne:

- wodzionka
1, 2, 3 ząbki czosnku rozetrzeć z so-

lą na talerzu, rozdrobnić skibę czer-
stwego, żytniego lub pszennego chle-
ba, dodać kawałek łoju lub łyżkę ma-
sła, zalać gotującą się wodą. Dopra-
wić solą, maggi i pieprzem do smaku.

- z cebulą
2 duże cebule, 3 łyżki masła lub oleju, 

6 dużych kromek białego chleba usma-
żonych na maśle, 10 dag bardzo drob-
no posiekanego pikantnego żółtego se-
ra, np. gruyere, 1 l bulionu wołowego, 
wiórki masła, posiekany szczypiorek 

lub cebula dymka do dekoracji, biały 
pieprz. Pokrojoną w cienkie piórka ce-
bulę powoli smażyć na maśle lub ole-
ju, aż będzie miękka i jasnobrązowa. 
Masą cebulową posmarować grzan-
ki z chleba, ułożyć je w glinianej misie 
i posypać posiekanym serem. Zalać mi-
sę bulionem tak, aby kromki chleba by-
ły przykryte i wstawić zupę do pieca na 
około 25 minut. Przed podaniem posy-
pać jeszcze odrobiną posiekanego se-
ra, wiórkami masła i siekanym szczy-
piorkiem lub dymką i przyprawić świeżo 
mielonym pieprzem.

- po szwabsku
2 łyżki masła, 25 dag niezbyt świe-

żego czarnego chleba, cebula, sól, 
pieprz, kminek, 1 l bulionu warzywnego 
lub zupy na kościach, 3 jajka, 2 cien-
kie, wędzone kiełbaski. Cebulę usma-
żyć na maśle, dodać pokrojony drobno 
chleb i obsmażyć z każdej strony na 
rumiano. Przyprawić solą, białym pie-
przem i kminkiem, zalać bulionem wa-
rzywnym lub zupą na kościach i goto-
wać na małym ogniu około 20 minut. 
Ubijając zupę trzepaczką, rozmieszać 
w niej jajka. Na końcu dodać pokrojo-
ną w cienkie plasterki kiełbasę.

- po francusku
3 duże kromki czerstwego, białego 

chleba, 3 kromki czarnego chleba, cebu-
la, 2 łyżki masła, 1 l bulionu warzywne-
go lub wołowego, 2 żółtka, 1/8 l słodkiej 
śmietany, sól, gałka muszkatołowa, 
szczypiorek. Drobno posiekaną cebulę 
usmażyć na maśle, dodać pokrojo-
ny w kostkę chleb i usmażyć na sil-
nym ogniu. Zalać bulionem, gotować 
dziesięć minut i rozmieszać na „papkę”. 
Żółtka roztrzepać ze śmietaną i ubijając 
trzepaczką, dodać do rozgrzanej zupy. 
Przyprawić solą i gałką muszkatołową, 
posypać posiekanym szczypiorkiem.
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Pokarm dla bobasa; 

8. Duża kałuża; 9. Bulion; 10. Zabierany 
na spływ; 11. Przypuszczenie; 12. Dy-
chawica; 13. Sznur kowboja; 14. Wiel-
kość wydania „Mojej Spółdzielni”; 
16. Likier kminkowy; 19. Owcza strzy-
ża; 20. Odbicie przedmiotu; 21. Haracz; 
22. Wierny w rysopisie; 23. Zniesma-
czenie; 28. Leśna piękność; 31. Pną-
cza; 32. Metalowy uchwyt na bra-
mach; 33. Naciek skalny; 34. Magazyn; 
35. Ciężarki do ćwiczeń; 36. Lekki blo-
czek betonowy; 37. Krajan.

PIONOWO: 1. Agitacja; 2. Twórcza 
myśl; 3. Warstwa kopaliny; 4. Mają 4 
pary nóg; 5. Tajniki, sekrety; 6. Figlar-
ka; 7. Stół ofiarny; 14. Znieczulenie 
całkowite; 15. „Komiks Śląski” w Cen-
trum Kultury Siemianowice Śląskie; 
17. Tandeta; 18. Kompleks Sportowy 
w Siemianowicach Śląskich; 24. Duży 
garnek; 25. Są nim Siemianowice Ślą-
skie; 26. Album filatelisty; 27. Część 
kombinatu; 28. Menedżer upadło-
ściowy; 29. Gatunek sera owczego; 
30. Tanie wino owocowe.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 22 października br. na adres: 
SSM, ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 10/2014 r.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 09/14 z hasłem: Pięknego  lata 
pożegnanie otrzymują: Aleksander 

MUSIOŁ, zam. ul. Wł. Reymonta 10; 
Hildegarda ŚNIEGOCKA, zam. ul. 
K. Świerczewskiego 46B, Ania BIM-
CZOK, zam. ul. Niepodległości 57A.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród - niespo-
dzianek. Nagrodę główną ufundowa-
ła Grupa E-Siemianowice, Siemiano-
wice Śl. ul. Walerego Wróblewskie-

go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS”.

J K L
Po li cjant spo ty ka na uli cy za pła ka ne-

go chłop czy ka.
- Dla cze go pła czesz, dziec ko?
- Bo, bo zgu bi łem dzie sięć zło tych...
- Masz tu dzie sięć zło tych i nie płacz 

wię cej.
Chło pak wziął bank not i pła cze jesz-

cze gło śniej.

- Dla cze go jesz cze pła czesz?
- Bo, bo gdy bym nie zgu bił tej dy-

chy, to miał bym te raz dwa dzie ścia zło-
tych...

J K L
Do dy rek to ra cyr ku zgła sza się kan-

dy dat na ar ty stę. Ma przy so bie dwie 
wa liz ki: jed ną wiel ką, a dru gą ma łą. 
Z tej wiel kiej wy cią ga ka wał li tej ska-
ły, kła dzie na sto le, ude rza z roz ma-
chem gło wą, a ka mień roz sy pu je się 
na ka wał ki.

- Bra wo, bra wis si mo – kla szcze za-
chwy co ny dy rek tor – an ga żu ję Pa na. 
Pro szę mi tyl ko po wie dzieć, co Pan ma 
w tej dru giej wa liz ce.

- Ta blet ki od bólu gło wy.
J K L

Pił karz wra ca do do mu po me czu.
- Jak po szło? — py ta żo na.
- Świet nie, strze li łem dwie bram ki!
- A ja ki był wy nik?
- Je den do jed ne go.

J K L
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Najwyższa pora też myśleć nad tym, 
jak zabezpieczyć nasze rośliny wielo-
roczne na zimę, by w przyszłym roku 
ponownie były zdrowe, urodne i przez 
wiele miesięcy. Wiele kwiatów już 

przekwitło i straciło swoją barwę, którą 
tak przyciągało wzrok jeszcze niedaw-
no. O przygotowaniu roślin na okres 
późno jesienny i zimowy nie wolno 
nam zapomnieć. Nie wszystkie rośliny 
są w stanie przetrzymać mrozy, śnieg 
i wichry – tak jak ludzie, zwierzę-
ta. A jeśli już zostawiamy, np. iglaki, 
bluszcze, rododendrony, azalie lub 
inne rośliny zimozielone na zewnątrz, 
to pamiętajmy właściwie zabezpieczyć 
je słomą czy agrowłókniną. One także 
nie przepadają za temperaturami po-
niżej 0 stopni Celsjusza... Stosunko-
wo dobrze w zimowych warunkach ra-
dzą sobie wrzosy, jednak przy silnych 
wiatrach, lepiej będzie – dla „świętego 
spokoju” – jak je schowamy. I oczywi-
ście pamiętajmy o obcięciu przekwit-
niętych kwiatów, przycięciu pędów ro-
ślin 10-15 centymetrów nad ziemią – 
wiosną wypuszczą nowe, pozbyciu się 

zeschniętych liści. Rośliny przenosimy 
do pomieszczeń najlepiej przed zapo-
wiadanymi pierwszymi przymrozkami. 
Choć niekiedy o to ciężko, bo te wpra-
szają się niezapowiedziane... Olean-

dry, fuksje, heliotropy, pelargonie, 
werbenę czy uczep słusznie będzie 
przenieść do pomieszczeń, ale tych 
chłodniejszych (!).

Balkonom i ogródkom przygląda-
liśmy się praktycznie od przełomu 
kwietnia i maja. Miesiąc w miesiąc po-
kazywaliśmy te ciekawsze, podsuwa-
liśmy przez to pomysły innym miesz-
kańcom, współlokatorom na zago-
spodarowanie swojego kącika. Nieraz 

mocno się dziwiliśmy, z jakim polo-
tem można zrobić niewielki balkon czy 
ciasno do domu przylegający ogró-
dek. Jak z pomysłem można wykorzy-
stać kamień, pień, drewnianą drabin-
kę czy nawet garażową elewację. Jak-
by dobrze poszperać jeszcze dzisiaj, 
mimo zmiennej, raczej brzydkiej pogo-
dy, jesteśmy w stanie wskazać te wy-
jątkowe miejsca, choć już nie tak pięk-
ne jak w pełnym słońcu. I to praktycz-

nie w każdym z osiedli SSM – w Byt-
kowie, „Centrum”, „Michałkowicach”, 
chyba najwięcej w „Bańgowie”. O tej 
porze roku częściej zachwycają przy-
domowe ogródki niż balkony, choć i ta-
kich jest jeszcze ciut-trochę.

Od jakiegoś czasu pracują specjal-
nie do tego celu powołane komisje, 
które typują ich zdaniem najładniejsze 
balkony, obejścia. Pewnie znowu będą 
miały problem z wyborem, bo napraw-
dę jest w czym przebierać.

Wkrótce wybrani laureaci Zielone-
go Konkursu 2014 spotkają się z wła-
dzami SSM, by odebrać symboliczne 
nagrody i porozmawiać, radzić o rośli-
nach, roślinkach, Spółdzielni...

Na redakcyjnych zdjęciach kilka bal-
konów i ogródków i jedna fotografia 
(balkon ul. Wojciecha Korfantego14a) 
nadesłana przez Czytelniczkę p. Ur-
szulę Stanaszek-Stachurę. rg

 Krucza 3 – „Centrum”

- Marii Skłodowskiej-Curie 69 „Bańgów”

Wojciecha Korfantego14a  
– „J. Tuwima”

 Marii Skłodowskiej-Curie 63 – „Bańgów”

 Wojciecha Korfantego 9 – „J. Tuwima”

Zielony Konkurs 2014
Jakże szkoda, że lato odeszło. Jakże żal, że ukwiecone balkony, kolo-

rowe, piękne ogródki, ubarwiające nasze osiedla za 2-3 tygodnie znik-
ną na kilka miesięcy. Nacieszmy się więc ich widokiem teraz, póki jeszcze 
okazję mamy. To ostatki...
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Siemianowicach Śląskich, ul. Bohaterów Westerplatte 20

ogłasza konkurs ofert
na stawkę eksploatacyjną na nowo wybudowane lokale użytkowe na osiedlu „Młodych” 

z przeznaczeniem na:
- kawiarnię – pow. 48,73 m2 

- małą gastronomię – pow. 48,73 m2

- sklep sportowy – pow. 24,75 m2

Pisemne oferty z proponowaną stawką eksploatacyjną powyżej 9 zł/m2 netto (dla wyżej wymienionych lokali) 
z określeniem, jakiego lokalu dotyczy, należy składać osobiście lub przesyłać w kopertach do 31 października 2014 r. 
na adres: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z dopiskiem „Konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną”.

W przypadku podpisania umowy najmu na lokal użytkowy, oprócz stawki eksploatacyjnej, należy uwzględnić 
miesięczne opłaty za media: woda, energia elektryczna, odpady komunalne. 
Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych SSM 

pod numerem telefonu  32 609-14-96.
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie 

 prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
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Zdjęcie obiektu w trakcie 
końcowej realizacji - patrz 
Elewacje, instalacje… str. 20 

Zielony Konkurs 2014

Grunwaldzka 3 - „Węzłowiec”  Hutnicza 3 – „Centrum”

czytaj - str. 31


