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Przetarg i remonty
W maju bieżącego roku ogłosiliśmy w Nowinach Gliwickich, na tablicy ogłoszeń SMZ oraz na stronie 
internetowej przetarg na wykonanie w 2017 roku „Remontu elewacji wraz z usunięciem i utylizacją acekolu 
oraz wymianą ocieplenia na budynkach 12. kondygnacyjnych, przy ulicy Kozielskiej 91, 93, 95, 97 i 99 w Gli-
wicach”. Specyfikację zakupiły cztery firmy natomiast oferty złożyły dwie tj. dotychczasowy wykonawca MR 
Construction z Gliwic oraz Termoexpert SA z Kędzierzyna-Koźla. Oferta MRC była tańsza od oferty konku-
rencyjnej, mimo to Zarząd w osobie pani prezes przeprowadził dodatkowe negocjacje, w których uzyskał 
dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych. Prace rozpoczną się na obu budynkach jednocześnie i zostaną 
wykonane od 1 lutego do 31 maja 2017 roku. 

Miło mi poinformować, że planowane na ten rok prace termo-modernizacyjne zostały wykonane w cało-
ści. Dotyczy to budynków przy ulicy Armii Ludowej 13-15 oraz przy ul. Kozielskiej 101, 103, 105 oraz 107, 
109 i 111. Pierwszy budynek został poddany termo-modernizacji przy ul. Armii Ludowej 13-15. Niestety, 
okazało się, że prace należy przerwać, gdyż pod acekolem tuż przy dachu miały swoje gniazda nietoperze 
leśne z gatunku Borowiec Wielki. Była ich ponad setka. Ponieważ nietoperze były pogrążone w zimowym 
śnie nie można było prowadzić dalszych prac. Na budowę wezwano ornitologa, który poinformował, że nie 
można ich budzić, gdyż na przebudzenie się ze snu zimowego oraz odlot do swoich siedlisk zużyją tyle 
energii, że mogą tego nie przeżyć. Po ustabilizowaniu się temperatury powietrza na poziomie 15 stopni 
Celsjusza same odlecą do lasu. Stało się tak, jak przewidywał ornitolog. Budynek remontowany jako pier-
wszy został ukończony jako ostatni. Oczywiście dla nietoperzy zainstalowaliśmy budki, tak aby mogły 
powrócić do swoich miejsc na zimę. Na bocznej ścianie przy ul. Kozielskiej 105 od strony ul. Okulickiego 
jest zamieszczona całościenna reklama firmy CAPAROL i firmy MR CONSTRUCTION. Widziałem dzieci 
z przedszkola, które w zorganizowanych grupach przychodziły popatrzeć na słonia. Nie muszę chyba 
dodawać, że reklama jest płatna.

Z uwagi na brak miejsca w Informatorze o pozostałych pracach remontowych napiszę w Informatorze 
wrześniowym.
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Współmieszkańcy naszego osiedla

Nalot trawnikowy
Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha L.)

W ciepłe majowe, czerwcowe i lipcowe wieczory 
wyłania się cichaczem z naszych rozległych tra-
wników i nawiedza nasze balkony, a czasem 
także mieszkania, gość niezbyt mile widziany – 
chrabąszcz majowy. Zazwyczaj energicznie 
opędzamy się od tego niezdarnego i hałaśli-
wego lotnika, ale bez obaw! Grozi nam z jego 
strony co najwyżej połaskotanie, ponieważ ten 
chrząszcz jest stuprocentowym wegetariani-
nem. Za to rośliny mogłyby zadrżeć ze strachu 
na jego widok. Dorosły owad żeruje nocami na 
liściach drzew, np. dębu lub topoli. Na szczęście 
nasze drzewa mogą rosnąć spokojnie, gdyż 

liczba chrząszczy, które możemy zaobserwować na naszym osiedlu nie stanowi dla nich zagrożenia. Za to 
„młodzież” chrabąszcza, czyli mieszkające w ziemi pędraki, to prawdziwi roślinni rozbójnicy. Ich żarło-
czność jest coraz większa w każdym z 3 do 4 lat, które spędzają pod powierzchnią gleby. Osiągając tam 
długość aż ok. 5 cm. Nieustannie podgryzają korzenie rosnących nad nimi roślin. Po tym czasie, w sierpniu, 
przeobrażają się w postać dorosłą, ale jeszcze przez około 10 miesięcy pozostają w ziemi, gdzie wraz z pę-
drakami spędzają zimę poniżej głębokości przemarzania. Wiosną ruszają do ataku na nasze balkony i jest 
to jedna z ostatnich czynności w ich życiu, oprócz oczywiście spełnienia rodzicielskiego obowiązku.

Ciekawostką jest, że z powodu długości cyklu życiowego chrabąszcza majowego, zazwyczaj co 4 
sezony możemy liczyć na dużo liczniejsze odwiedziny tej natrętnej rodziny niż w pozostałych latach.
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