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Lżejsza zima – skutków...
Real i zac ja  wniosków

Nasze klatki…

79 dzień  Marzec 2016
Wschód 05:42  Wschód 13:43
Zachód 17:44  Zachód 03:50

19
sobota

Józefa, bogdana

II Halowy
Turniej Piłki Nożnej Dzieci

1 miejsce – „bańgów”,
2 miejsce – os. im. J. tuwima
3 miejsce – „Michałkowice”

 

116 dzień  Kwiecień 2016
Wschód 05:19  Wschód 22:59
Zachód 19:48  Zachód 07:18

25
poniedziałeK

Marka, Jarosława

Osiedla „Bańgów” i „Młodych” 
rozpoczynają Zebrania Osiedlowe  

Członków SSM

Apel Przewodniczącego  
RN SSM Jana Dudka

Czytaj str. 4

 

to nie primaaprilisowy żart  
– od 1 kwietnia place zabaw, boiska otwarte

Jedna z 13  odnowionych w br. klatek schodowych 
 – pocztowa 9

Remonty i wiosenne 
porządki

Boiska, place zabaw  
- otwarte!

Czytaj - str.  21

Czytaj - str.  15
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os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

os. „Michałkowice”. Jest co remontować  
– L. Kruczkowskiego 8

os. „tuwima”. powstała droga do garaży segmentu „a”

os. „Chemik”. demontaż starej, montaż nowej ławki  
– W. Wróblewskiego 61a

os. „Chemik”. profilowanie i układanie bruku na dojeździe do parkingu  
– niepodległości 59

os. „Centrum”. trwa zabudowa instalacji w klatce 
schodowej – Komuny paryskiej 1

os. „Centrum”. przygotowanie pod malowanie  
– Kolejowa 1b

os. „Młodych”. Jest chodnik, będzie 
żywopłot – aleja Młodych 3-7

os. „bańgów”. docieplone budynki będą ładnie 
komponować się z osiedlową zielenią  

– M. skłodowskiej-Curie 35-45

Remonty i wiosenne porządki
Czytaj - str. 21
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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
Jan dudeK, andrzeJ Jagiełło *

zapraszają wszystkich Mieszkańców
2. maja 2016 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 6. czerwca 2016 r. dyżurować będą Andrzej Chyliński, Barbara Henel 

osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1630-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 17.30 (sala konferencyjna 
przy ADM)

osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „Centrum”

- każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
osiedle im. Juliana tuwima

- każdy poniedziałek w godzinach 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury Członków Rad Osiedli

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00; 
wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; 
niedziela 8.00-22.00

T r a w n i k i ,  
t o  n i e  k o s z e  n a  ś m i e c i

Nie wyrzucaj  
resztek jedzenia przez okno,  

nie dokarmiaj ptaków  
– Fundujesz szczurom stołówkę
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UCHWAŁA NR 16/2016
z dnia 5 kwietnia 2016 r. Rady Nadzorczej  

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia Członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej na części w 2016 r.
Działając w oparciu o Art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

oraz § 16 ust. 1 Statutu SSM Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

uchwala
§ 1

Podział Walnego Zgromadzenia Członków Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 2016 r. na części w następujący sposób:

- część i w dniu 30. 05. 2016 r. obejmująca Członków 
zamieszkałych w rejonie Osiedli:

„Centrum”,
„Michałkowice”,
„bańgów” oraz

Członków oczekujących,
- część ii w dniu 31. 05. 2016 r. obejmująca Członków

zamieszkałych w rejonie Osiedli:
„Młodych”

i „Węzłowiec”
- część iii w dniu 01. 06. 2016 r. obejmująca Członków

zamieszkałych w rejonie Osiedli:
„Chemik”

i „tuwima”.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zapraszają na Zebrania Osiedlowe Członków SSM.

rn ssM zwraca się do państwa z apelem o szero-
ki i aktywny udział w zebraniach. spółdzielnia 

to nasza samorządowa organizacja mieszkaniowa funk-
cjonująca już blisko 59 lat. Mamy prawie 12.500 miesz-
kań, mieszka w nich ponad 30.000 mieszkańców, czyli zna-
cząca część siemianowiczan.

Nasze osiedla, są coraz ładniejsze. Widać wiele ocieplo-
nych budynków o pięknych elewacjach. Kolejnych przyby-
wa. Odnawiamy dachy z wykorzystaniem nowych technolo-
gii. Sukcesywnie modernizujemy windy.

Na szeroką skalę zmieniamy wygląd stanowisk śmietniko-
wych – nowe są schludne i de facto dodatkowo ozdabiają na-
sze tereny. Remontujemy drogi i chodniki, przy budynkach 
przybywa zieleni, wykonujemy nowe miejsca parkingowe. 

Wymieniamy drzwi wejściowe na szczelne i estetyczne, 
wykonane ze stolarki aluminiowej. Prowadzimy estetyzację 
klatek schodowych i wdrażamy w nich energooszczędne 
oświetlenie. Wymieniamy instalacje wodociągowe. Dokonu-
jemy zmiany oświetlenia parkowego.

Nie zapominamy o najmłodszych mieszkańcach i z myślą 
o dzieciach i młodzieży tworzymy nowe miejsca do gry i za-
baw. W ubiegłym roku w osiedlach „Młodych” i „Węzłowiec” 
oddaliśmy do użytku pierwsze w naszych zasobach siłow-
nie na wolnym powietrzu.

Nasze osiągnięcia są zauważane przez innych, czego 
dowodem liczne wyróżnienia i honorowe tytuły, jakie Spół-
dzielnia otrzymuje.

to zasługa wszystkich zamieszkałych i wszyscy 
możemy być z nich dumni i się nimi szczycić.

To wszystko, co robimy i co Państwo obserwujecie, na co 
dzień, kosztuje i to niemałe pieniądze, a nas nikt nie dotu-
je. Środki pochodzące wyłącznie z wnoszonych przez nas 
opłat są ograniczone i uniemożliwiają przyspieszenie robót 
czy też zwiększenie ilości zadań. Stąd z ogromną troską 
musimy podchodzić do wspólnego mienia. Ogół zamiesz-
kałych tak czyni, za co im dziękujemy. Niestety, we zna-
ki dają się wandale bezmyślnie niszczący to, co nasze, to, 
co wspólne, to, co powinno nas cieszyć i służyć długo bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finanso-
wych na zbędne naprawy.

Podczas Zebrań Rady Osiedli i osiedlowe administracje 
przedłożą swoje sprawozdania za miniony rok i sprawozda-
nia z wykonania wniosków. 

Sądzimy, że na Zebraniach podzielą się Państwo swoimi 
uwagami nie tylko o bieżących problemach. Czekamy też 
na interesujące wnioski.

dbajmy razem o nasze wspólne mienie, umacniajmy 
wzajemny szacunek i dobrosąsiedzkie relacje
– wszak mieszkamy pod wspólnym dachem.

zapraszam na zebrania

(-) Jan Dudek
Przewodniczący RN SSM 

siemianowice Śląskie, kwiecień 2016 rok.

obradowała rn ssM

Termin 
Walnego 

i jego części 
ustalone

zapoznanie z wynikami badania 
sprawozdania finansowego sie-

mianowickiej spółdzielni Mieszka-
niowej za rok obrotowy 2015 i po-
dział Walnego zgromadzenia Człon-
ków ssM na części, to wiodące 
zagadnienia przeprowadzonego 
5 kwietnia br. posiedzenia rady 
nadzorczej ssM.

badanie bilansu
Mirosława Hora, biegła rewident, 

rozpoczynając omawianie wyników ba-
dania sprawozdania finansowego Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej za 2015 rok zauważyła, że bada-
nie jest obligatoryjne i stwierdziła: Na-
szym zadaniem było zbadanie i wyra-
żenie opinii o zgodności z wymagają-
cymi zastosowania zasadami (polity-
ką) rachunkowości tego sprawozdania 
finansowego oraz, czy rzetelnie i ja-
sno przedstawia ono, we wszystkich 
istotnych aspektach sytuację majątko-

W
ytłuszczenia od redakcji „M

S
”ciąg dalszy na str. 6
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Zarezerwuj sobie czas

HARMONOGRAM ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW SSM
- KWIECIEŃ 2016 r.

rada nadzorcza, zarząd i rady osiedli
siemianowickiej spółdzielni Mieszkaniowej

zapraszają spółdzielców
na zebrania osiedlowe Członków ssM

Lp. termin osiedle Miejsce zebrania

1.
25. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

„BAŃGÓW”
szkoła podstawowa nr 16

w bańgowie

2.
25. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

„MŁODYCH”
dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51

3.
26. 04.
(wtorek)

godz. 1700

im. Juliana 
TUWIMA

dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51

4.
26. 04.
(wtorek)

godz. 1700
„MICHAŁKOWICE”

„zameczek”
w Michałkowicach
ul. oświęcimska

5.
27. 04.
(środa)

godz. 1700

„CHEMIK”
dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51

6.
28. 04.

(czwartek)
godz. 1700

„CENTRUM”
Klub „Centrum”

ul. powstańców 54

7.
28. 04.

(czwartek)
godz. 1700

„WĘZŁOWIEC”
dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51

porządek obrad każdego zebrania obejmuje:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla.
5. Sprawozdanie kierownictwa Osiedla z:

- realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2015 r.,
- działalności Administracji Osiedla w 2015 roku i zamierzeń na rok 2016.

6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków.
8. Zakończenie Zebrania.
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Policja ostrzega – nie daj się nabrać

ciąg dalszy ze str. 4
wą i finansową, jak też wynik finanso-
wy jednostki oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podsta-

wę jego sporządzenia. Biegła zazna-
czyła, że efektem badania jest wyda-
nie dwóch dokumentów: pisemna opi-
nia oraz raport.

Rewident zdając relację z przepro-
wadzonego bada-
nia nie szczędziła 
słów uznania pod 
adresem wszystkich 
służb, bo wszystkie 
wskaźniki ekono-
miczne Spółdziel-
ni są bardzo do-
bre. Biegła odno-
sząc się do bada-
nia podkreśliła, że 
w SSM nie wystę-
pują zobowiązania 
krótkoterminowe. 
Natomiast należno-
ści krótkoterminowe 
to przede wszystkim 
zaległości czynszo-
we w tym zaległości 
bieżące zaznaczyła 
również, że zaległo-
ści te są w SSM na 
bardzo niskim po-
ziomie i mogą być 
wzorem dla innych. 

- Ocena działal-
ności Spółdzielni 
jest bardzo dobra 
– mówiła Mirosła-
wa Hora – i nie ma zagrożenia dla jej 
działania. Kondycja finansowa SSM 
jest bowiem bardzo dobra.

Biegła wysoko oceniła cały stan oso-
bowy Spółdzielni od Zarządu, tj. naj-
wyższego szczebla po najniższy pod-
kreślając fachowość, wiedzę i kompe-

tencje. Kilka słów poświęciła służbom 
księgowo-finansowym i wysoko ocenia-
jąc ich pracę podziękowała im za zna-
czący wkład w sprawne i bezproblemo-
we przygotowanie bilansu, jak i prowa-

dzenia całej dokumentacji. W imieniu 
Rady Nadzorczej Jan dudek – prze-
wodniczący RN, podziękował:

- biegłej za rzetelne badanie bilansu 
i przekazaną tak wysoką, pozytywną 
ocenę Spółdzielni,

- Zarządowi za efektywne i prawidło-
we kierowanie Spółdzielnią,

- Krystynie Śliwiok – szefowej finan-
sów, za transparentne prowadzenie do-
kumentacji i całości spraw finansowych.

Szef RN gratulując Zarządowi oceny 
zauważył, że ogromne słowa uznania 
i podziękowania należą się wszystkim 
Członkom Spółdzielni solidnie i termi-
nowo wnoszącym opłaty.

Podczas posie-
dzenia dokona-
no podziału Wal-
nego Zgromadze-
nia Członków SSM 
na części – tekst 
uchwały czytaj str. 4.

Ponadto Rada 
przyjęła:

- Informację z re-
alizacji wniosków 
zgłoszonych na 
Zebraniach Osie-
dlowych w 2015 r. 
– czytaj str. 8

- z jedną drobną 
poprawką: Regula-
min dotyczący wa-
runków umieszcza-
nia reklam, tablic in-
formacyjnych, szyl-
dów oraz innych form 
reklamy i informacji 
w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej 
– czytaj str. 23.

-  I n f o r m a c j ę 
w sprawie wyborów 

do ponadspółdzielczych struktur orga-
nizacyjnych – czytaj Wybieramy dele-
gatów. Piotr Sowisło

Wybieramy delegatów
Zgodnie z § 17 ust. 12 Statutu SSM oraz § 3 Regulaminu w sprawie wyboru 

delegatów do ponadspółdzielczych struktur organizacyjnych Zarząd Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje Członków o możliwości kandydo-
wania do ponadspółdzielczych struktur organizacyjnych na 4 letnią kadencję 
przypadającą na lata 2016-2020.

W roku bieżącym przypadają wybory delegata na Zjazd Regionalnego 
Związku Rewizyjnego w Katowicach oraz 2 przedstawicieli na VI Zjazd branżo-
wy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości, który obradować bę-
dzie w IV kwartale 2016 r. w Warszawie, zgodnie z Uchwałą KRS nr 22/2015 
z dn. 16. 12. 2015 r.

Delegatem lub przedstawicielem może zostać osoba fizyczna bądź pełno-
mocnik zgłoszony przez osobę prawną, niezależnie od rodzaju posiadanego 
prawa, spełniająca wymogi ustawowe. § 2 Regulaminu...

Kandydat musi posiadać minimum 3-letni staż członkowski, musi złożyć pi-
semną zgodę na kandydowanie i załączyć listę poparcia, co najmniej dziesię-
ciu członków spółdzielni. § 5 Regulaminu....

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w Zarządzie Spółdzielni przy ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 w pokojach nr 3, 35 lub 38 w terminie do 9 maja 
2016 r. w godzinach pracy Spółdzielni, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2016 Pre-
zesa Zarządu wydanym na podstawie § 7 Regulaminu.

Wyborów dokona Walne Zgromadzenie Członków SSM, które odbędzie się 
w dniach 30, 31, maja i 1 czerwca 2016 r.

Pełny tekst Regulaminu w sprawie wyboru delegatów do ponadspółdziel-
czych struktur organizacyjnych – patrz strona internetowa Spółdzielni: 

www.ssm.siemianowice.pl

obradowała rn ssM

Termin Walnego…

Uwaga na nierzetelną firmę gazowniczą

Mechanizm jest prosty. pracownicy jednej z firm ga-
zowniczych z w naszym przypadku z województwa 

dolnośląskiego wykorzystują terminy podane na klat-
kach schodowych o kontroli instalacji gazowych. Wyko-

rzystując łatwowierność mieszkańców przychodzą do miesz-
kań, do których są wpuszczani w związku z ogłoszeniami na 
klatce schodowej. Dokonują sprawdzenia i stwierdzają wadli-
we działanie piecyków gazowych. Natychmiast też proponują 
zakup nowego piecyka lub jego części. Mieszkańcy dobrowol-
nie zawierają z firmą umowę na wymianę piecyka, którego ce-
na przekracza dwu lub trzykrotnie jego wartość rynkową. Po-
nadto zabierają wymienione rzekomo wadliwe piece gazowe, 
z czego czerpią dodatkowe korzyści. Pracownicy ci proponu-
ją również dogodne umowy kredytowe na sfinansowanie wy-
miany pieca. ponieważ lokatorzy dobrowolnie zawierają 

niekorzystne umowy nie dochodzi do łamania prawa. Me-
chanizm ten w piśmie do Zarządu SSM ujawnił młodszy in-
spektor dariusz Kopeć – Komendant Miejski Policji w Sie-
mianowicach Śl. i zaapelował o ostrzeżenie mieszkańców. 

Komendant informuje, że każdemu z mieszkańców 
przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji umowy 
na zasadach Kodeksu Cywilnego.

My namawiamy do niepodpisywania takich umów, gdyż 
jak nam powiedziano, żadna z firm wykonujących przeglą-
dy dla SSM nie proponuje jednocześnie zakupu i nie oferu-
je kredytów na zakup.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, co do rzetelności 
przedstawiciela jakiejkolwiek firmy, to przed wpuszczeniem 
do mieszkania zwróćmy się do własnej administracji i za-
pytajmy, czy taka firma dokonuje przeglądów dla SSM. pes
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termin budynek, adres

W związku z przeprowadzaną wymianą podzielników 
prosimy o przygotowanie dostępu do grzejników w sposób 

umożliwiający montaż nowych podzielników

9. 05.
poniedziałek

Leona Kruczkowskiego 4a-d;
Alfonsa zgrzebnioka 25;
Wojciecha Korfantego 3a

10. 05.
wtorek

Leona Kruczkowskiego 6a-d;
Alfonsa zgrzebnioka 27, 29;

Wojciecha Korfantego 3b

11. 05.
środa

Leona Kruczkowskiego 8a-d;
Alfonsa zgrzebnioka 31, 33;
Wojciecha Korfantego 6a-b

12. 05.
czwartek

Władysława sikorskiego 1a-c;
Alfonsa zgrzebnioka 35, 37;
Wojciecha Korfantego 7a-b

13. 05.
piątek

Marii dąbrowskiej 1a-c;
Alfonsa zgrzebnioka 39,41;
Wojciecha Korfantego 14a-b

14. 05.
sobota

obrońców Warszawy 1;
Alfonsa zgrzebnioka 43;

Wojciecha Korfantego 15a-b

16. 05.
poniedziałek

obrońców Warszawy 2, 2a;
Alfonsa zgrzebnioka 45;

Wojciecha Korfantego 17a-b

17. 05.
wtorek

obrońców Warszawy 9;
Alfonsa zgrzebnioka 47;  

Wojciecha Korfantego 17c

18. 05.
środa

Walentego Fojkisa 3a-c;
Alfonsa zgrzebnioka 51a;
Wojciecha Korfantego 10a

19. 05.
czwartek

Walentego Fojkisa 5a-c;
Alfonsa zgrzebnioka 51b;
Wojciecha Korfantego 10b

20. 05.
piątek

Karola Świerczewskiego 46a;
Alfonsa zgrzebnioka 52a;
Wojciecha Korfantego 10c

21. 05.
sobota

Karola Świerczewskiego 46b;
Alfonsa zgrzebnioka 52b,

Wojciecha Korfantego 16a-b

23. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 48a, 50a;
Alfonsa zgrzebnioka 38a

24. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48b, 50b;
Alfonsa zgrzebnioka 38b, 40

termin budynek, adres

odczyty podzielników i wodomierzy

10. 05.
wtorek

przyjaźni 34, 34a, 42, 42a-b, 10, 10a, 18, 
18a-b

11. 05.
środa

przyjaźni 36, 36a-b, 38, 10b-c, 24, 24a-b

12. 05.
czwartek

przyjaźni 40, 40a-c, 8, 8a, 26a-b

13. 05.
piątek

przyjaźni 44, 46, 46a-c, 22, 22a-d

16. 05.
poniedziałek

przyjaźni 48, 48a-b, 50, 50a, 26,
Kościelna 36, 36a-b

17. 05.
wtorek

przyjaźni 50,52a,
Kościelna 34, 34a-c,

Władysława łokietka 16a-b,
grunwaldzka 18

18. 05.
środa

Kościelna 36c-f

odczyty podzielników

13. 06.
poniedziałek

Leśna 13, okrężna 4
Władysława Jagiełły 31
niepodległości 58a-e

Walerego Wróblewskiego 39, 41ab

14. 06.
wtorek

Leśna 15, okrężna 5
Władysława Jagiełły 33
niepodległości 58fg, 64

Walerego Wróblewskiego 41c-h

15. 06.
środa

okrężna 1, 6
Władysława Jagiełły 35a, b, 37ab

Walerego Wróblewskiego 51, 53a-g

16. 06.
czwartek

okrężna 2, 7
Władysława Jagiełły 35cd, 37cd, 41

niepodległości 66a-f
Walerego Wróblewskiego 53h, 63h, 61

17. 06.
piątek

okrężna 3, 8
Władysława Jagiełły 39

Walerego niepodległości 66g-i
Wróblewskiego 63a-g, i

18. 06.
sobota

okrężna 13, 15

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

Harmonogram WyMIANy podzielników oraz odczytów podzielników i wodomierzy
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os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Realizacja wniosków przyjętych
podczas Zebrań Osiedlowych w 2015 r.

Co roku w trakcie zebrań osiedlowych ssM przy-
byli na nie poruszają dziesiątki spraw. zdecy-

dowana ich większość wyjaśniana jest od ręki. Część 
specjalnie powołane komisje kwalifikują jako wnioski, 
a te są przegłosowywane i przekazane do wykonania.

W 2015 r. przyjęto 34 wnioski. Ich realizacja zostanie 
w częściach dotyczących danego osiedla przedstawiona 
wraz ze sprawozdaniami Rad Osiedli i administracji pod-
czas ogłoszonych na koniec kwietnia tegorocznych Zebrań. 
My prezentujemy je już teraz i zapraszamy do lektury.

osiedle „CHeMiK”
1. Wystąpić z wnioskiem do urzędu Miasta siemiano-

wice Śląskie o wykonanie oznakowanego przejścia dla 
pieszych w rejonie siemianowickiego Centrum Kultury 
przy ul. niepodległości.

- Administracja Osiedla „Chemik” 28. maja 2015 r. wystą-
piła do Prezydenta Siemianowic Śląskich z wnioskiem o wy-
konanie oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Nie-
podległości w rejonie Siemianowickiego Centrum Kultury.

W odpowiedzi pismem z dnia 24. 06. 2016 r. poinformo-
wano nas, że wniosek o wytyczenie nowego przejścia dla 
pieszych będzie rozpatrywany na posiedzeniu Komisji ds. 
organizacji ruchu.

Pismem z 10. 03. 2016 r. zwróciliśmy się po raz kolejny 
do Pana Prezydenta Siemianowic Śląskich z prośbą o re-
alizację wniosku.

Komisja negatywnie zaopiniowała zgłoszony postulat.
2. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta sie-

mianowice Śląskie o niezwłoczne uzupełnienie wo-
dy w stawie brysiowym przynajmniej w ilości 5000 m3 
jeszcze w tym roku oraz kolejnych latach.

- Realizując wniosek Administracja Osiedla wystosowała 
pismo do Urzędu Miasta W piśmie z Urzędu Miasta otrzy-
maliśmy informację, że 29. 05. 2015 r. woda została uzu-
pełniona.

3. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta sie-
mianowice Śląskie, by imprezy organizowane na rynku 
bytkowskim wchodziły corocznie do kalendarza imprez 
miejskich i były wspomagane istotna dotacją przez pre-
zydenta.

- Urząd Miasta zobowiązał się do dofinansowania im-
prez odbywających się na Rynku Bytkowskim w 2016 r. po 
5.000,00 złotych.

4. zobowiązać administrację osiedla do ponowne-
go wystąpienia na piśmie do urzędu Miasta siemiano-
wice Śląskie w sprawie remontu nawierzchni drogi sta-
nowiącej dojazd do szkoły podstawowej nr 1 od stro-
ny ul. Kapicy łącznie z zasypaniem ujawnionego szybu 
kopalnianego.

- Administracja Osiedla wystąpiła z pismami z 17. 06. 
2014 r., 15. 04. 2015 r. i 28. 05. 2015 r. do Prezydenta Mia-
sta, by wziął pod uwagę remont nawierzchni drogi publicz-
nej na odcinku od ul. Kapicy do Szkoły Podstawowej Nr 1. 
W odpowiedzi pismem z 24. 06. 2015 r. poinformowano 
nas, że:

- „remont nawierzchni drogi na odcinku od ul. Kapicy do 
Szkoły Podstawowej nr 1 zostanie wykonany po zakończo-

nych pracach budowlanych prowadzonych w tym rejonie (li-
kwidacja zapadliska, budowa boiska, remont ulicy Kapicy)”.

Do dzisiaj nie zostały rozpoczęte żadne prace związane 
z remontem przedmiotowej drogi.

SSM po raz kolejny 10. 03. 2016 r. wystąpiła do Pana 
Prezydenta z pismem, by remont nawierzchni tego odcinka 
drogi został przeprowadzony w roku bieżącym.

osiedle „baŃgÓW”
1. Wystosować pismo do urzędu Miasta siemianowi-

ce Śląskie i zarządu firmy „Johnson Controls siemia-
nowice sp. z o.o.”, by stworzono zieloną strefę oddzie-
lającą osiedle od strefy przemysłowej.

- Administracja Osiedla „Bańgów” w sprawie stworzenia 
„Zielonej Strefy” zwróciła się z pismem z dnia 22. 06. 2015 
r. do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. W odpowie-
dzi z dnia 27. 10. 2015 r. Naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska poinformował SSM, że rozważana jest możliwość 
utworzenia „Strefy Zielonej”. O jej utworzeniu zdecydują wy-
niki analizy akustycznej.

Po przeprowadzeniu pomiarów środowiskowych oraz 
ustaleniu wstępnych założeń (Naczelnik –dop. red.) poin-
formuje SSM.

2. zobowiązać zarząd siemianowickiej spółdzielni 
Mieszkaniowej do wystosowania pisma do zarządu fir-
my Jeronimo Martins w sprawie możliwości parkowa-
nia prywatnych samochodów osobowych na terenie 
parkingu sklepu „biedronka” mieszczącego się przy 
ulicy bańgowskiej 52.

- Administracja Osiedla „Bańgów” dwukrotnie, tj. dnia 22. 
06. 2015 r. i 19. 11. 2015 r. zwracała się pisemnie do „Jero-
nimo Martins” w sprawie możliwości parkowania samocho-
dów mieszkańców osiedla „Bańgów” na parkingu usytuowa-
nym przy sklepie „Biedronka” – ul. Bańgowska 52.

27. listopada 2015 r. poinformowano nas pisemnie, że fir-
ma „Jeronimo Martins” nie wyraża zgody na naszą propo-
zycję.

osiedle „MiCHałKoWiCe”
1. Wystąpić z wnioskiem do urzędu Miasta siemia-

nowice Śląskie w sprawie rozbudowy parkingu na ul. 
obrońców Warszawy.

- Realizując wniosek Administracja Osiedla „Michałkowice” 
wystąpiła 15. 05. 2015 r. do Urzędu Miasta z pismem. W dniu 
16. marca 2016 r. Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie w odpowiedzi na pismo udzielił informa-
cji, że w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja 
techniczna związana z remontem drogi dojazdowej oraz roz-
budowy parkingu przy ul. Obrońców Warszawy 2, 2A.

osiedle „MłodYCH”
1. a) rozważyć możliwość wykonania parkingu przy 

ul. niepodległości 22-24 od strony balkonów.
 - Wykonanie parkingu ujęto w Planie remontów na rok 2016.
b) rozważyć możliwość wykonania chodnika wzdłuż 

stacji peC w kierunku placu skrzeka i Wójcika.
- Administracja Osiedla „Młodych” rozważy możliwość wy-

konania chodnika w IV kwartale bieżącego roku.
c) rozważyć możliwość postawienia znaku zakaz 

wjazdu samochodom powyżej 2,5 t z wyjątkiem dostaw-
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ciąg dalszy na str. 10

ców oraz służb porządkowych przy ulicy gwardii Ludo-
wej wjazd od ul. niepodległości 24.

- Wymieniony we wniosku znak został postawiony.
2. Wystosować wniosek do urzędu Miasta siemiano-

wice Śląskie z prośbą rozwiązania problemu niedobo-
ru wody w stawie brysiowym oraz w ramach możliwo-
ści o pilne uzupełnienie wody w okresie letnim 2015 r.

- Realizując wniosek Administracja Osiedla „Młodych” wy-
stosowała 26. 05. 2015 r. pismo do Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śląskie. Urząd Miasta pisemnie odpowiedział, że 
29. 05. 2015 r. woda została uzupełniona.

3. rozważyć możliwość wkopania słupków ogranicza-
jących wjazd pojazdom na teren zielony pomiędzy sta-
cją peC a ulicą zHp 6.

- Administracja Osiedla „Młodych” zrealizowała wniosek 
– wkopano słupki ograniczające wjazd na teren zielony po-
między stacją PEC a ulicą ZHP 6.

4. Wystosować pismo do urzędu Miasta siemianowi-
ce Śląskie, aby imprezy organizowane na rynku byt-
kowskim były corocznie wpisane do kalendarza imprez 
miejskich, jak również były wspomagane przez urząd 
Miasta.

- Urząd Miasta zobowiązał się do dofinansowania imprez 
odbywających się na Rynku Bytkowskim w 2016 r. w kwo-
cie po 5.000,00 złotych.

5. Wystosować pismo do urzędu Miasta siemianowi-
ce Śląskie o rozważenie możliwości współpracy urzę-
du Miasta wraz z siemianowicką spółdzielnia Mieszka-
niową w celu usuwania barier architektonicznych dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 
dla osób z wózkami dla dzieci.

- Realizując wniosek Administracja Osiedla „Młodych” we 
współpracy z Urzędem Miasta i Siemianowicką Spółdzielnią 
Spożywców „Społem” wykonała (z dodatkowym oświetleniem) 
zjazd dla osób niepełnosprawnych w rejonie ulicy Mikołaja.

6. rozważyć możliwość wybudowania zamykanego 
śmietnika dla osób zamieszkałych przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 2, 4, 6, 8, niepodległości 30, 32.

- Śmietnik w rejonie ul. Walerego Wróblewskiego 6-8 wy-
budowany zostanie przez Administrację Osiedla „Młodych” 
przy realizacji budowy parkingu zaplanowanego przez 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w rejonie stawu Bry-
siowego.

7. Wystosować pismo do straży Miejskiej i Komendy 
Miejskiej policji z prośbą o wzmożenie patroli w rejo-
nach placu zabaw przy ul. niepodległości 30-32, Wale-
rego Wróblewskiego 2, 4, 6, 8, harcówki, stawu brysio-
wego oraz kościoła i terenu przy kościele.

- Administracja Osiedla 26. 05. 2015 r. skierowała pismo 
do Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej z prośbą 
o wzmożenie kontroli we wskazanym rejonie.

Administracja stwierdza zwiększoną ilość patroli, w tym 
rejonie.

osiedle „WĘzłoWieC”
1. rozważyć możliwość zagospodarowania działki nr 

21 3952/309 z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-
-sportowe (boisko dla dzieci młodzieży).

- Tereny na działce nr 21 3952/309 są przeznaczone na 
rekreację i uprawianie sportu nie tylko przez dorosłych , ale 
także dzieci i młodzież. Obecnie w miejscu tym znajdują się 
2 stoły do gry w tenisa stołowego, asfaltowe boisko do gry 
w kosza oraz Skate Park. W przyszłości za zgodą miesz-
kańców na wolnym utwardzonym placu może powstać 

pierwszy w naszym mieście Ogród Społeczny. Spółdzielnia 
nie przewiduje żadnych zmian, co do charakteru i przezna-
czenia terenów na ww. działce.

2. Wniosek do zarządu ssM o wystąpienie do urzę-
du Miasta siemianowice Śląskie o zmianę planu zago-
spodarowania przestrzennego przeznaczenia działki nr 
3952/309 na tereny sportowo-rekreacyjne.

- W planach zagospodarowania przestrzennego Urzędu 
Miasta ten teren, jak i pozostała część osiedla, przewidzia-
ne są jako tereny przeznaczone pod budownictwo mieszka-
niowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z po-
wyższym niezaistniała konieczność jakichkolwiek zmian.

3. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta siemia-
nowice Śląskie o uzupełnienie wody i uszczelnienie sta-
wu brysiowego.

- Realizując wniosek 26. 05. 2015 r. Administracja Osiedla 
„Węzłowiec” wystosowała pismo do Urzędu Miasta. Urząd 
Miasta pisemnie odpowiedział, że 29. 05. 2015 r. woda zo-
stała uzupełniona.

4. Wystąpić do prezydenta Miasta siemianowice Ślą-
skie, aby imprezy organizowane na rynku bytkowskim 
wchodziły corocznie do kalendarza imprez miejskich 
i były wspomagane finansowo przez urząd Miasta.

- Urząd Miasta zobowiązał się do dofinansowania 
w 2016 r. imprez odbywających się na Rynku Bytkowskim 
w kwocie po 5.000,00 złotych.

5. Wniosek o wywieszanie w klatkach budynków, 
w których wykonywane będą prace, informacji doty-
czącej zakresu remontu, czasu jego przeprowadzenia, 
rodzaju wykonywanych prac oraz osób odpowiedzial-
nych ze strony inwestora i wykonawcy.

- Informację dotyczącą zakresu remontu, rodzaju wykony-
wanych prac, terminu ich zakończenia oraz osoby odpowie-
dzialnej wywieszono w budynku przy ul. Władysława Jagieł-
ły 39 w dniu 27. 05. 2015 roku.

Od tej pory o przeprowadzaniu prac związanych z plano-
waną estetyzacją klatek w budynkach Administracja Osie-
dla „Węzłowiec” zawiadamia mieszkańców poprzez wywie-
szenie takiego ogłoszenia.

6. Wystąpić do urzędu Miasta siemianowice Śląskie 
z wnioskiem o wykonanie chodnika na końcu ulicy 
grunwaldzkiej i Władysława łokietka.

- Realizując wniosek Administracja Osiedla „Węzłowiec” 
wystosowała pismo do Urzędu Miasta – Wydziału Infra-
struktury i Rozwoju Miasta. W dniu 19. 01. 2016 r. otrzymali-
śmy potwierdzającą informację o tym, że projekt przebudo-
wy skrzyżowania ul. Świerkowej, ul. Planty Śląskie w Cho-
rzowie z ul. Grunwaldzką i Władysława Łokietka w Siemia-
nowicach Śl. obejmuje budowę chodnika w pasie drogo-
wym w końcowym fragmencie ul. Grunwaldzkiej.

21 marca oraz 24 marca br. odbyły się spotkania przed-
stawicieli Urzędu Miasta i Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, podczas których dokonano uzgod-
nień odnoszących się do budowy chodnika i przejścia dla 
pieszych przy ww. skrzyżowaniu.

Roboty winny być wykonane w III kwartale br.
7. W okresie zimowym zwiększyć przez adM kontrolę 

działania firm odśnieżających.
- Kontrole związane z działalnością firm odśnieżających 

prowadzone są na bieżąco przez Administrację, jak i przez 
powołanego przez Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pełnomocnika ds. GZM.
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8. Wybudować w trybie pilnym parking (poszerzenie 
istniejącego parkingu) od północno-wschodniej strony 
budynku przy ul. Władysława. Jagiełły 25.

21. grudnia 2015 r. do SSM wpłynęła z Urzędu Miasta 
koncepcja dotycząca rozbudowy parkingu i wykonania dro-
gi pożarowej w rejonie budynku Włady-
sława Jagiełły 25.

Nowy parking będzie posiadał 22 miej-
sca postojowe w tym 2 dla osób niepeł-
nosprawnych. Zadanie to wykonane będzie w 2016 roku i sfi-
nansowane z Budżetu Obywatelskiego, co nie obciąży fun-
duszu remontowego naszego osiedla.

9. Wystąpić do zarządu spółdzielni z wnioskiem o wy-
rażenie zgody na użytkowanie terenu pod istniejący 
parking strzeżony, na co najmniej 20 lat.

- Decyzją Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej wniosek nie został zrealizowany, gdyż Spółdzielnia 
w swojej działalności nie przewiduje takich możliwości – 
maksymalny okres dzierżawy określa się na 10 lat.

osiedle „CentruM”
1. rozpatrzyć możliwość wykonania placu zabaw przy 

budynkach ul. Kolejowa.
- Po uzyskaniu zgody większości mieszkańców przyjęto 

wykonanie placu zabaw do planu remontów na 2016 rok. Zo-
stało wyznaczone miejsce i wykonano projekt. Obecnie przy-
gotowywany jest projekt przebudowy śmietników, co jest to 
niezbędne dla spełnienia warunków wykonania placu zabaw.

2. Wystąpić do Komendy Miejskiej policji z wnio-
skiem o częstsze patrole rejonu ul. Jedności 1 w związ-
ku z zakłóceniami spokoju, spowodowanymi przez noc-
ną sprzedaż alkoholu w sklepie przy ul. Hutniczej 21.

- Realizując wniosek Administracja Osiedla „Centrum” 
zwróciła się z pismem do Policji o rozwiązanie problemu 
związanego z zakłóceniami spokoju, co spowodowane jest 
przez nocną sprzedaż alkoholu. Na skutek częstych patroli, 
a także dalszych czynności, doprowadzono do zakończenia 
działalności kiosku przy ul. Hutniczej 21, co rozwiązało pro-
blem zakłócania spokoju w tym rejonie.

1 a) Wystąpić do urzędu Miasta siemianowice Śląskie 
z wnioskiem o współfinansowanie wykonania parkingu 
wzdłuż muru cmentarnego przy ul. powstańców.

- a) Administracja Osiedla „Centrum” złożyła stosowne pi-
smo w Urzędzie Miasta w określonej sprawie. Projekt zo-
stał uwzględniony w Budżecie Obywatelskim na rok 2016.

- b) rozpatrzyć możliwość wykonania remontu na-
wierzchni chodnika pomiędzy budynkami przy ul. po-
wstańców 46a-54a.

- b) Decyzją Rady Osiedla „Centrum” remont ujęto w pla-
nie remontów na III/IV kwartał 2016 roku.

- c) rozpatrzyć możliwość zamontowania dwóch ła-
wek w rejonie budynku przy ul. powstańców 54a.

- c) Administracja Osiedla „Centrum” jest w trakcie prze-
prowadzania ankiety wśród mieszkańców bloku. W przy-
padku uzyskania pozytywnej opinii montaż ławek zostanie 
wykonany w pierwszej połowie kwietnia br.

osiedle im. Juliana „tuWiMa”
1. zaniechać koncepcję budowy budynków w rejonie 

ul. Hermana Wróbla 2.
- Zarząd Spółdzielni przychylił się do wniosku mieszkań-

ców i odstąpił od budowy.

2. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta o wy-
budowanie zatoczek dla autobusów na wysokości ul. ks. 
Jana Kapicy i Hermana Wróbla.

- Administracja Osiedla „Tuwima” wystąpiła z pismem 
MA3 /491/2015 z dnia 19. 05. 2015 r. ujmując w nim treść 
5 wniosków.

22. czerwca 2015 r. otrzymano odpo-
wiedź, iż nowa zatoka autobusowa przy 
ul. ks. Jana Kapicy zostanie utworzona 
w ramach realizacji zadania inwestycyjne-

go polegającego na wymianie nawierzchni tej ulicy w III kwar-
tale ub.r. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta.

3. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta sie-
mianowice Śląskie o naprawę drogi wzdłuż ul. Herma-
na Wróbla 6, 7, 8 i chodnika ul. Hermana Wróbla 6, 7.

- Administracja osiedla wystąpiła z pismem do Urzędu Mia-
sta w sprawie ubytków w asfalcie w chodniku oraz w jezdni 
przy ul. Hermana Wróbla nr 6, 7. W odpowiedzi otrzymaliśmy 
informację, że ubytki w asfalcie, chodniku i jezdni zostaną zli-
kwidowane w III kw. 2015 r. Wniosek został zrealizowany.

4. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta sie-
mianowice Śląskie o naprawę chodnika wzdłuż drogi 
ul. Wojciecha Korfantego w kierunku ul. ks. Jana Kapi-
cy przy hydroforowni.

- Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego 
przy hydroforowni nie może zostać przeprowadzona w roku 
bieżącym (tj. 2015 dop. red.) ze względu na rozplanowanie 
środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy 
na bieżące remonty chodników w roku 2015. Zadanie bę-
dzie realizowane w miarę posiadanych na ten cel środków 
finansowych w latach kolejnych. Ponadto, według posiada-
nych przez Spółdzielnię informacji Urząd Miasta przewidu-
je remont w latach 2017/2018.

5. Wyznaczyć granice placu zabaw przy ul. Wojciecha 
Korfantego 14 poprzez ustawienie ogrodzenia.

- Powyższy wniosek zostanie zrealizowany przez Admini-
strację Osiedla „Tuwima” w II kwartale 2016 r.

6. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta siemia-
nowice Śląskie o uzupełnienie wody w stawie brysio-
wym w tym roku oraz w kolejnych latach.

- Realizując wniosek 26. 05. 2015 r. Administracja Osie-
dla „Tuwima” wystosowała pismo do Urzędu Miasta. Urząd 
Miasta pisemnie odpowiedział, że 29. 05. 2015 r. woda zo-
stała uzupełniona.

7. Wystąpić z wnioskiem do prezydenta Miasta siemia-
nowice Śląskie, by imprezy organizowane na rynku byt-
kowskim wchodziły corocznie do kalendarza imprez miej-
skich i były wspomagane istotną dotacją przez prezydenta.

- Realizując wniosek Administracja Osiedla „Tuwima” wy-
stąpiła z pismem do Pana Prezydenta. Urząd Miasta zobo-
wiązał się do dofinansowania w 2016 r. imprez odbywających 
się na Rynku Bytkowskim w kwocie po 5.000,00 złotych.

8. podjąć niezbędne działania do usunięcia okładzin płyt 
azbestowo-cementowych z budynków na osiedlu tuwima.

- W najbliższym czasie Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej nie przewiduje usunięcia z budynków 
osiedla „Tuwima” okładzin azbestowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, elewacje te zosta-
ły zabezpieczone poprzez ich pomalowanie farbami wiążą-
cymi włókna azbestu, w związku z tym nie stwarzają żadne-
go zagrożenia dla mieszkańców.

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Realizacja 
wniosków…

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

osiedle „Michałkowice”
dariusz bochenek – przewodniczą-

cy RO: Generalnie na Radzie Osie-
dla omawiamy kwestie finansowe. 
W styczniu podsumowywaliśmy wy-
datki za 2015 rok. Dyskusja ożywiona 
była przy okazji zwrotu za okna. Jak 
wiadomo, na ten rok przeznaczyliśmy 

niespełna 150 tysięcy złotych. Jest to 
istotna kwestia. 

Mimo wielu potrzeb w zakresie malo-
wania klatek schodowych oraz wymie-
nionego wcześniej podniesienia kwo-
ty zwrotów za okna pojawiły się gło-
sy, by również kwotę z bilansu otwar-
cia – około 112 tysięcy złotych – zno-
wu przeznaczyć na zwrot okien.

W lutym dyskutowaliśmy oczywi-
ście znów o... finansach, lecz przede 
wszystkim analizowaliśmy wszystkie, 
również te nieprzegłosowane zagad-
nienia przedstawione podczas zeszło-
rocznego zebrania osiedlowego. Jak 
pamiętamy, zebrani członkowie spół-
dzielni przegłosowali wówczas tylko 

jeden wniosek. Dotyczył on wystąpie-
nia do Urzędu Miasta w sprawie roz-
budowy parkingu przy ulicy obrońców 
Warszawy 2. Wydział Infrastruktury 
UM odpowiedział, że w bieżącym roku 
zostanie opracowana dokumentacja 
techniczna, obejmująca remont drogi 
dojazdowej oraz rozbudowę parkingu.

Z kolei na ostatnim posiedzeniu Rady 
Osiedla omówiliśmy kilka problemów. 
Pierwszy – remont klatek schodowych 
– ich malowanie i kafelkowanie. Poja-
wiła się dyskusja na temat jednej z re-
montowanych klatek, gdzie mieszkań-
cy chcieliby, aby zastosować u nich 
dość specyficzne materiały w posta-
ci specjalnych kafelek i farb na ścia-

ny oraz ogólnie – wykorzystania mate-
riałów odbiegających od stosowanego 
standardu. Padło wiele różnych ocen, 
lecz zgodziliśmy się co do jednego: ta-
kie inicjatywy są bardzo mile widziane 
pod warunkiem, że mieszczą się w za-
łożonych kosztach. Każdy wzrost kosz-
tów materiałów i przy okazji specjali-

stycznej robocizny, musi być zapłacony 
przez wnioskodawców. W przeciwnym 
wypadku doprowadzimy do nierówne-
go traktowania – z punktu finansowe-
go – mieszkańców różnych budynków.

Drugi temat – podział środków bilan-
su otwarcia oraz wstępna ocena wy-
datków za 2 miesiące.

Trzeci – przedstawiciele Rady Osie-
dla – barbara Henel oraz Jan Mizera 
omówili spotkanie w Spółdzielni i dys-
kusję nad propozycjami do Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok. Ustalo-
no, że ważnymi zadaniami dla nasze-
go osiedla są: budowa parkingu przy 
ulicy Wyzwolenia 8-10, budowa drogi 
dojazdowej przy ul. pocztowej 11-15 

oraz remont drogi i budowa parkingów 
przy obrońców Warszawy. Termin 
zgłaszania propozycji mija 30 kwietnia 
br., więc mieszkańcy, którzy przyjdą 
na zebranie członków, jakie odbędzie 
się 26 kwietnia, będą mogli się w tej 
sprawie wypowiedzieć.

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

 Co słychać w Radach Osiedli? – ciąg dalszy
na każdym z posiedzeń rady osiedla omawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące danego osiedla, je-

go mieszkańców. o czym dyskutowano podczas pierwszych tegorocznych zebrań i jakie kierunki działa-
nia obrano na najbliższe tygodnie (w końcu idą zebrania osiedlowe) i miesiące, a nawet lata rozmawiamy z prze-
wodniczącymi ro, kolejno z „Michałkowic”, „Centrum”, „Młodych” i „tuwima”.

os. „Młodych”. od strony balkonów utwardzony zostanie parking – niepodległości 22-24

os. „Młodych”. stanowiska kontenerowe na odpady 
– coraz więcej i schludniej – tu niepodległości 26-28

os. „Centrum”. Wkrótce wymiana nawierzchni  
– Jana pawła ii 17/t. Kościuszki 10
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W sprawach ogólnych przedstawio-
no również notatkę służbową, spo-
rządzoną przez członków Rady Osie-
dla, którzy uczestniczyli w wizji lokal-
nej przy ul. Kościelnej 12, gdzie od 
wielu lat toczy się konflikt o wzajemne 
zakłócanie ciszy domowej. Choć temat 
zdawałoby się trywialny, tam urósł do 

rangi tak dużej, że już zdążył się nim 
zając sąd i to w dwóch instancjach. 
Przedstawiciele Rady Osiedla bardzo 
uważnie przeanalizowali przedstawio-
ne w notatce fakty. Niestety, jedna 
z zainteresowanych osób w ogóle nie 
wpuściła do domu członków RO, mi-
mo że były słyszane głosy zza drzwi. 
To tylko przykład. Takimi niełatwymi, 
często skomplikowanymi problemami 
też jako członkowie Rady Osiedla mu-
simy się zajmować...

Przy okazji chciałbym zachęcić 
mieszkańców do przyjścia na nasze 
comiesięczne dyżury. Przedstawicie-
le Rady Osiedla są dostępni w każdy 
drugi poniedziałek miesiąca od 1600 

w siedzibie administracji. Chętnie wy-
słuchamy sugestii, pomysłów, uwag. 
Będziemy rozmawiać, odnotujemy...

osiedle „Centrum”
andrzej Jagiełło – przewodniczący 

RO: Od początku roku na posiedze-
niach Rady Osiedla rozmawialiśmy 
o wielu najważniejszych sprawach dla 
naszego osiedla. Omawiamy syste-
matycznie realizację planu remontów. 
W tym roku sporo mamy remontowa-
nych klatek schodowych. Wreszcie też 
zostanie wyremontowany plac przed 
budynkiem Jana pawła ii 17/t. Ko-
ściuszki 10. Cieszy też to, że miesz-
kańcy wieżowców przy ulicy powstań-
ców doczekają się kolejnych miejsc 
parkingowych, jakie mają być wykona-

ne w ramach Budżetu Obywatelskiego 
wzdłuż muru cmentarnego.

Zbliżamy się do corocznego zebra-
nia osiedlowego. Warto przyjrzeć się 
realizacji wniosków z ubiegłorocznego 
zebrania mieszkańców osiedla „Cen-
trum”. Wnioskowano o rozpatrzenie 
możliwości wykonania placu zabaw 
przy ulicy Kolejowej. Po uzyskaniu 

zgody większości mieszkańców przy-
jęto wykonanie placu zabaw do Pla-
nu Remontów 2016. Zostało wyzna-
czone miejsce i przygotowano pro-
jekt. W tej chwili z kolei trwa opraco-
wywanie projektu przebudowy śmiet-
ników – to niezbędne przy realizacji 
wspomnianej inwestycji. Drugi wnio-
sek skierowano do policji i dotyczył on 
prośby o częstsze patrole w rejonie 
budynku przy ulicy Jedności 1. By-
ły zakłócenia ciszy nocnej, a wiązało 
się to ze sprzedażą alkoholu w skle-
pie przy Hutniczej. Nasza administra-
cja zwróciła się z pismem do Komen-
dy Miejskiej Policji. Na skutek częst-
szych patroli, a także dalszych czyn-
ności doprowadzono do zakończenia 
działalności kiosku, a tym samym roz-
wiązania uciążliwego problemu. Kolej-
ny wniosek dotyczył wykonania par-
kingu wzdłuż muru cmentarnego przy 
powstańców i jak wiemy, ujęto to 
w Budżecie Obywatelskim na ten rok. 
Wnioskowano też o wykonanie remon-
tu nawierzchni chodnika pomiędzy bu-
dynkami przy ulicy powstańców 46a 
– 54a. Po rozpatrzeniu wzięto to pod 
uwagę w planie remontów na III/IV 
kwartał tego roku. Ostatnia sprawa do-
tyczyła rozważenia możliwości zamon-
towania dwóch ławek w rejonie budyn-
ku przy powstańców 54a. Admini-
stracja jest w trakcie przygotowywania 
ankiety wśród mieszkańców bloku. Je-

żeli będzie zgoda mieszkańców, ławki 
– według informacji ADM – mogą zo-
stać zamontowane jeszcze w kwietniu.

Członkowie Rady Osiedla są na bie-
żąco ze wszystkimi sprawami. Nicze-
go nie odkładamy na później. Jeśli 
możemy, załatwiamy zgłaszane przez 
mieszkańców problemy od ręki. Jeśli 
pojawiają się grubsze tematy, wyma-

gające wyłożenia większych środków 
finansowych, dyskutujemy wraz z ad-
ministracją i w szerszym gronie, jak 
(kiedy) można je załatwić.

Jednym z takich większych przedys-
kutowanych w ostatnim czasie proble-
mów jest sprawa alg, pokrywających 
częściowo elewacje budynków przy 
ulicy ryszarda gansińca. Musimy się 
do tego przymierzyć, ale na pewno to 
usuwanie – odnawianie elewacji, roz-
łożone zostanie na kilka lat. 

Naszym zadaniem jest też ocena re-
alizacji zadań zleconym firmom ze-
wnętrznym oraz osiedlowym konser-
watorom. Przyglądamy się też pracy 
administracji.

osiedle „Młodych”
Jerzy Kurzawa – przewodniczący 

Rady Osiedla: W tym roku budujemy 
parkingi! W osiedlu „Młodych” coraz 
trudniej o miejsce do parkowania sa-
mochodów. Wiedzą o tym najlepiej sa-
mi kierowcy. Biorąc pod uwagę suge-
stie mieszkańców, w 2016 roku skon-
centrowaliśmy się właśnie na budo-
wie miejsc parkingowych. Mianowi-
cie w planach inwestycyjnych osiedla 
„Młodych” przewidujemy budowę par-
kingu przy stawie Brysiowym od stro-
ny ulicy Walerego Wróblewskiego 
6-8. Realizowany także będzie par-
king wzdłuż ulicy zHp od strony Ze-
społu Szkół Sportowych. Natomiast 
przy ulicy niepodległości 22-24 (od 

ciąg dalszy ze str. 11

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

 Co słychać w Radach Osiedli? – ciąg dalszy

os. „tuwima”. rada osiedla zapoznała się 
z wariantami zagospodarowania terenu 

 pod skwer wypoczynkowy
os. „tuwima”. na przejściu dla pieszych  

przy ks. Jana Kapicy wciąż nie do końca bezpiecznie
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strony balkonów) i gwardii Ludowej, 
poprzez utwardzenie terenu, zosta-
nie zwiększona ilość miejsc parkingo-
wych dla mieszkańców pobliskich kla-
tek schodowych. W planach jest tak-
że budowa parkingu na kilkadziesiąt 
samochodów wzdłuż alei Młodych. 
Miejsca parkingowe powstały za to 
przy alei Młodych 6-7.

Wiemy też, że bardzo oczekiwaną 
przez mieszkańców inwestycją jest 
budowa parkingu przy Siemianowic-
kim Centrum Kultury. Mamy świado-
mość, że zwiększająca się z roku na 
rok ilość organizowanych imprez w tej 
placówce – a co za tym idzie więcej 
zaparkowanych w naszym osiedlu sa-
mochodów przyjezdnych, odbija się na 
mieszkańcach, którzy z trudem popo-
łudniami i wieczorami znajdują miejsce 
dla swoich pojazdów. 

Chciałbym zwrócić uwagę na jesz-
cze inny temat – odpady komunalne, 
śmietniki. Realizując założenia usta-
wowe w zakresie systemu gospodarki 
odpadami, budujemy nowe estetycz-
ne punkty zbierania odpadów zmie-
szanych. Punkty takie powstały już 
przy ulicy Jana stęślickiego 1-6, alei 
Młodych 3-7, placu Józefa skrzeka 
i pawła Wójcika 5a, b oraz niepod-
ległosci 26-28. Nasze osiedle pod tym 
względem wygląda coraz lepiej...

Reasumując pragnę powiedzieć, że 
jestem ogromnie zadowolony, ponie-
waż Prezydent Miasta – Pan rafał 
piech pozytywnie odnosi się do na-
szych planów -15 i wiele inwestycji re-
alizowanych jest wspólnie z Urzędem 
Miasta, za co Panu Prezydentowi ser-
decznie dziękuję.

Obecnie kolejnym priorytetem Ra-
dy Osiedla „Młodych” jest rewitalizacja 
placu Józefa skrzeka i pawła Wójci-
ka. To kolejne duże wyzwanie. Myślę, 
że plan ten zrealizujemy w 2017 roku.

Faktem jest, że pozytywne zaanga-
żowanie Prezesa SSM – pana zbi-
gniewa Lekstona, administracji osie-
dla „Młodych”, Rady Osiedla oraz Pre-
zydenta Miasta pozwala na realizację 
kolejnych celów – nie mam wątpliwo-
ści. Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czyniają się do powstania tych wszyst-
kich inwestycji. 

Jednocześnie zapraszam mieszkań-
ców osiedla „Młodych” do współpracy. 
Każdy pomysł na upiększenie nasze-
go osiedla będzie mile widziany.

Osiedle im. Juliana Tuwima
adam górecki – przewodniczący 

RO: Z satysfakcją obserwujemy, jak 

realizowane są kolejne punkty Pla-
nu Remontów. Na przykład remon-
ty klatek schodowych wraz z wykona-
niem kanałów na sieci teletechniczne. 
Nie ma opóźnień. Wykonawcy robią je 
systematycznie, Spółdzielnia również 

nie ma opóźnień z płatnościami. Jest 
to jedno z drugim dobrze powiązane. 
Oby tak dalej...

Wszystkie duże zadania, jakie po-
dejmuje administracja, na bieżąco są 
konsultowane z członkami Rady Osie-
dla. Na każdym z naszych posiedzeń 
omawiamy nie tylko aktualnie realizo-
wane remonty, ale również potrzeby – 
co jeszcze należy zrobić, jakie środki 
finansowe należałoby orientacyjnie na 
to przeznaczyć i kiedy. 

Najświeższa sprawa, jaka budzi na-
sze zainteresowanie to budowa si-
łowni na wolnym powietrzu obok bo-
iska wielofunkcyjnego przy ulicy Woj-
ciecha Korfantego (Budżet Obywa-
telski 2016) oraz realizacja projektu 
skweru wypoczynkowego z ławeczka-
mi i zielenią, co razem stworzy swo-
isty kompleks rekreacyjno-wypoczyn-
kowy dla mieszkańców naszego osie-
dla, na wzór chociażby osiedla „Mło-
dych”. Cieszy nas, że Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa odnajduje 
porozumienie z Urzędem Miasta. Nie 
ma żadnych przeszkód, aby nie mia-
łyby zostać zrealizowane te poważ-
ne inwestycje. Chcielibyśmy, skoro już 
są przeznaczone na to środki finanso-
we, aby już w drugim kwartale rozpo-
częły się te roboty, by w okresie wa-
kacyjnym już można było z tego pla-
cu skorzystać. Jestem przekonany, że 
to miejsce zintegruje tutejszą społecz-
ność. Takie inwestycje to też impuls do 
tego, że budynki „Tuwima” zasiedlają, 
czy zasiedlać będą ludzie młodzi.

Jeszcze jeden temat, jaki pojawił 
się na posiedzeniach Rady Osiedla, 

to sprawa bezpieczeństwa na przej-
ściu dla pieszych w rejonie przystan-
ku autobusowego przy ulicy ks. Ja-
na Kapicy (przystanek do cmentarza 
parafii św. Antoniego Padewskiego – 
dop. red.). Wciąż jest niebezpiecznie, 

wciąż – moim zdaniem – aktualny jest 
temat wykonania, podobnie jak na in-
nych przystankach miejskich, zatoki 
dla autobusów. Na razie w tym obry-
sowanym pasie, jeśli stoi autobus, to 
osoby chcące przejść przez pasy na 
drugą stronę nie widzą pasa jezdni od 
strony Bytkowa. Samochody, mimo że 
prawidłowo jadące w kierunku centrum 
miasta z góry, nie widzą z kolei pie-
szych wyłaniających się zza autobu-
su. Mimo, że podjęto działania mają-
ce na celu zwiększyć bezpieczeństwo 
w tym newralgicznym punkcie, wciąż – 
mimo wszystko – wydaje się to niewy-
starczające.

Na co chciałbym nie po raz pierwszy 
zresztą zwrócić jeszcze uwagę to apel 
do mieszkańców o czujność na wszel-
kiego rodzaju dewastacje mienia spół-
dzielczego. Widząc to przedzwońmy 
do służb mundurowych, administracji. 
Zdaję sobie sprawę, że nieraz cięż-
ko jest, tak po prostu „donieść” na są-
siada. Kto jednak czyta uważnie ga-
zetę spółdzielczą – rubrykę „dewasta-
cje”, ten wie, że za wszelkie zniszcze-
nia to my sami ponosimy niepotrzeb-
ne wydatki finansowe. Tracimy bar-
dzo duże pieniądze na usuwanie de-
wastacji – zakup materiału, robociznę. 
To kosztuje. Za to można byłoby zrobić 
dużo więcej. To są niby tylko złotówki. 
Ale złotówka do złotówki i zbiera się 
pokaźna suma. To my odpowiadamy 
za majątek spółdzielni, chcemy, aby 
mieszkało nam się przyjemnie – musi-
my być więc wyczuleni na wszelkiego 
rodzaju niewłaściwe zachowania.

Rafał Grzywocz

os. „Michałkowice”. W tym roku dokumentacja techniczna,  
w przyszłym remont? – obrońców Warszawy 2

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”
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pęknięcia i dziury
Ubytki w nawierzchni jezdni, jakie 

pojawiają się w trakcie zimy to praw-
dziwa zmora kierowców. Ominięcie ich 
wszystkich zanim dojedzie się do ce-
lu podróży, to często nie lada sztu-
ka, mało komu się ona udaje... Nieste-
ty, w okresie zimowym warunki atmos-
feryczne nie dają możliwości bieżącej 
ich niwelacji, a więc trzeba zacisnąć 

zęby i przecierpieć, przynajmniej do 
wczesnej, niekoniecznie kalendarzo-
wej, wiosny. Do plusowych temperatur 
i w miarę suchej nawierzchni.

Administracje osiedlowe ubytkami 
w drogach zajęły się na dobre w mar-
cu. Porównując statystycznie liczbę 
dziur, jakie spisano w trakcie przeglą-
dów na przestrzeni kilku ostatnich se-
zonów, można wywnioskować, że po 
obecnym jest ich o ponad 1/3 mniej. 
Bo... łagodna zima to raz. Jesienią 
w ramach akcji „Przygotowania do zi-
my” załatano ubytki, jakie pojawiły się 
w ciągu roku – dwa. Przybywa wyre-
montowanych kapitalnie dróg, nale-
żących zarówno do Spółdzielni, jak 
i Urzędu Miasta – trzy. Nadal zresztą 
jeszcze są drogi – choć już coraz mniej 
– przede wszystkim miejskie, proszące 
się o porządny remont.

W osiedlach spółdzielczych uszko-
dzoną nawierzchnię (bez podziału na 
drogę spółdzielczą i miejską) odnoto-
wano między innymi przy:
- Wojciecha Korfantego 16, 17 (par-

king),
- Wojciecha Korfantego 1 w kierunki 

„dziewiątki”, 6, 7,
- Hermana Wróbla w kierunku ks. Ja-

na Kapicy,

- Kościelna 36 (parking),
- Władysława sikorskiego 4,
- niepodległości 64,
- Walerego Wróblewskiego 73 - wjazd 

w stronę Rynku Bytkowskiego,
- Jedności 1a, b, C,
- Władysława reymonta, Marii skło-

dowskiej-Curie.
Osiedlowe administracje są na róż-

nym etapie ich łatania. Niektóre z nich 

uporały się z problemem jeszcze 
w marcu. Tam gdzie jest ich więcej 
i większe – niwelują, spisane po prze-
glądzie ubytki, jeszcze dzisiaj.

uszkodzenia, nierówności 
– chodniki, pęknięcia, ukruszenia 

– schody, zjazdy
Coraz więcej chodników należą-

cych do SSM jest nowych, wyłożo-
nych w ostatnich latach kostką bruko-
wą. Tym samym systematycznie niwe-
luje się problem degradacji wysłużo-
nych osiedlowych chodników – „wy-
brzuszonych” lub „zapadniętych”, spę-
kanych. Skutki mrozów nie są więc tak 
widoczne i dotkliwe. Podobnie jest ze 
schodami, czy to do klatek schodo-
wych, czy terenowymi. Niekiedy świe-
żo co wyremontowane, też potrafią się 
zimą (zwłaszcza) ukruszyć.

Administracje odnotowały tym razem 
pojedyncze przypadki uszkodzonych 
stopnic schodów m.in. przy:

- Wojciecha Korfantego 16,
- Walerego Wróblewskiego 63g,
- alei Młodych 5, 11, 13, 14, 15,
- szarych szeregów 3,
- bohaterów Westerplatte 12,
- pocztowej 8.

Podjazdy/zjazdy dla wózków należa-
ło poprawić przy:

- Al. Młodych 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14,
-Walerego Wróblewskiego 71,
- Przyjaźni 36, 52.

Mniejszy problem był z nierówno-
ściami w chodnikach, jakie pojawiły się 
na przestrzeni ostatnich paru miesię-
cy. Potrzeba wyrównania lub przełoże-
nia kostki brukowej była między inny-
mi przy ulicach:

- niepodległości 61,
- alfonsa zgrzebnioka 51.

przecieki z dachów, 
daszków...

Roboty izolacyjne poszyć dacho-
wych oraz kominów, wykonywanych 
każdego roku na kolejnych budyn-
kach, kompleksach garażowych i we-

dług Planu Remontów procentują tak 
naprawdę dopiero późną jesienią, wio-
sną i właśnie zimą. Intensywne opa-
dy deszczu, śniegu, zalegająca war-
stwa zmarzliny na dachu, przy „nie-
szczelnościach” skutkują przecieka-
mi do mieszkań, klatek schodowych, 
garaży albo komór zsypowych. W tym 
sezonie odnotowano, na szczęście po-
jedyncze zgłoszenia:

- Władysława Jagiełły 13a,
- grunwaldzka 2C, d, 4b, 6C.

To daszki z komór zsypowych. 
W Planie Remontów 2016 założono 
remont komór przy tych adresach. Co 
istotne, wzięta zostanie pod uwagę 
również sprawa feralnych dachów.

„Węzłowiec” rozkopany,
„Michałkowice” – gdzieniegdzie
Wiele trawników osiedla „Węzło-

wiec” w ciągu ostatnich paru miesięcy 
ucierpiało z powodu awarii, jakie po-
jawiły się na sieciach gazowych, cie-
płowniczych i wodociągowych. Podob-
nie w „Michałkowicach” – na przykład 
w budynkach położonych przy ulicach:

- Leona Kruczkowskiego,
- stawowej 11-11a.

Do pozimowych skutków można 
więc śmiało zaliczyć zniszczone traw-
niki. Wprawdzie poczyniono starania, 

Lżejsza zima – skutków...
...chciałoby się dośpiewać: nie ma... niestety, nawet tych parę tygodni, kie-

dy rzeczywiście mróz ścisnął, a śnieg zalegał, zrobiło swoje. Jak co roku po 
przeglądach osiedli spółdzielczych odnotowano tu i ówdzie ubytki w drogach, 
nierówności w chodnikach czy pęknięcia schodów. nie za dużo, ale jednak.

os. Węzłowiec. Każda awaria podziemnej 
infrastruktury = zniszczone  trawniki W. Korfantego 16a – uszkodzone schody  

do klatki trzeba naprawić
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Krótka zima, sprawnie prze-
prowadzone przeglądy tech-
niczne urządzeń zabawowych 
i gimnastycznych (konieczne!), 
a dalej – wymiana lub naprawa 
poszczególnych elementów – 
śrub, belek, sprężyn, podpór, 
desek... Konserwacja urzą-
dzeń, wymiana piasku w pia-
skownicach i... uff – można 
śmigać!

Zadowoleni są najmłodsi, za-
dowoleni i rodzice: - Mój syn 
już drążył mi dziurę w brzu-
chu, kiedy wreszcie pójdziemy 
na place zabaw, bo zaczęło się ciepło, 
a on chce się bawić. Nic nie było z tej 

zimy, to aby przynajmniej żeby lato by-
ło długie i piękne. Super, że otwarto te 

obiekty. Jak zrobi się jeszcze cieplej to 
szybko zapełnią się dziećmi – oceniała 
napotkana przez nas na jednym z pla-
ców zabaw pani ania z ulicy okręż-
nej, mama 5-letniego Mateuszka.

Przy okazji apelujemy o czujność. 
Ileś tam dzieci i opiekunów skorzy-

sta, a znajdzie się jeden, 
któremu wszystko obojętne 
i zniszczy, bo… nie on się 
tym bawi. To samo dotyczy 
boisk sportowych i siłow-
ni. Zgłaszajmy gdzie trzeba 
wszystkie zauważone „na 
gorąco” akty wandalizmu 
zarówno na placach zabaw, 
boiskach wielofunkcyjnych, 
jak i siłowniach zewnętrz-
nych. Szkoda byłoby znowu 
– ze względów bezpieczeń-
stwa bawiących – czasowo 
zamykać te jakże potrzebne 

obiekty rekreacyjne. Zwłaszcza przy 
pogodzie „palce lizać”... rg

aby przywrócić im odpowiedni wygląd, 
potrzeba jeszcze czasu zanim ziemia 
dobrze się ułoży (osiądzie) – zniknie 

błoto, a na wyrównanych następnie 
fragmentach wyrośnie trawa.

rynny, rury spustowe,
odprowadzenia – oK

Umiarkowana zima sprawiła, że ad-
ministracje właściwie nie odnotowy-
wały problemów z zamarzniętymi rura-

mi spustowymi, rynnami, pojedyncze 
uszkodzenia przytrafiły się w budyn-
kach przy ulicach:

- pocztowa 8,
- niepodległości 57C, d, tudzież pro-

blemów z odprowadzaniem wody do 
ulicznych kratek ściekowych.

Ku zimie kolejnej...
Trudno przewidzieć, jaka będzie ko-

lejna zima. Administracje muszą mieć 

i mają świadomość, że z tym może być 
różnie, dlatego już teraz i dalej – przez 
następne miesiące roku, wśród gąsz-

czu robót remontowych, będą musiały 
mieć na uwadze i takie: z myślą o ko-
lejnym sezonie zimowym. Przeoczony, 
zapomniany nawet drobiazg może po-
skutkować większą awarią, usterką zi-
mą. A wtedy nie do śmiechu...

Rafał Grzywocz

Chciany widok...

…niechciany

W. Korfantego 16, Kościelna 36, niepodległości 64 – dziury zawsze wychodzą

Boiska, place zabaw - otwarte!
decyzją zarządu siemianowickiej spółdzielni Mieszkaniowej już  

 od 1 kwietnia – a więc znacznie wcześniej niż przewidziano w regula-
minach użytkowania – dzieci i młodzież mogą korzystać z wszystkich pla-
ców zabaw, boisk wielofunkcyjnych oraz (cały czas) z siłowni na wolnym 
powietrzu, administrowanych przez spółdzielnię.
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a na osiedlach zanotowano:
osiedle Juliana tuwima

- okrężna 7 – urwano skrzynkę rekla-
mową,

- Hermana Wróbla 2d i e – wyła-
mano płytę kartonowo-gipsową pod 
schodami do budynku, zniszczono 
skrzynkę na reklamy,

- Wojciecha Korfantego 9b – zdewa-
stowano drzwi na korytarzu,

- Wojciecha Korfantego 6-7 – poła-
mano świeżo posadzone drzewko.

osiedle „Michałkowice”
- boisko wielofunkcyjne – zdewasto-

wano sześć ławek, skradziono za-
ślepki z otworów na słupki,

- Kościelna 12 (przejście) – pseudo-
graffiti.

osiedle „Centrum”
- brzozowa 12 – graffiti,
- Michałkowicka 23 – uszkodzono 

szybę w drzwiach wejściowych. pes

Odnowionych klatek schodowych 
jest w SSM już mnóstwo. Dla wie-
lu osób te zmiany stały się bodź-
cem do samodzielnego zagospodaro-
wywania klatek schodowych i w wielu 
z nich na okiennych parapetach, spe-
cjalnych wieszakach naściennych, ba 
na skrzynkach pocztowych pojawiły 
się roślinki. Nie brak i takich, w których 
wiesza się firaneczki bądź zazdrost-
ki w oknach, obrazki na ścianach, co 
w efekcie powoduje, że klatki te ma-
ją ciepły domowy wymiar i charakter. 
Ot, stają się przedłużeniem własnego 
mieszkania, o które dbamy. Nie trzeba 
dodawać, że w takich klatkach nikt nie 
miga się od sprzątania i lśnią one czy-
stością. To cieszy i warte jest ogrom-
nych słów uznania, podziękowania 

i stwierdzenia, że chcieć to móc. To 
móc zaś to wprowadzenie domowego 
klimatu na ogólnodostępnych koryta-
rzach, klatkach.

Niestety, z drugiej strony mamy klat-
ki, których wygląd pozostawia wiele 
do życzenia i to nie tylko dlatego, że 
pomalowano je kilka, czy kilkanaście 
lat temu. Przykre jest i wołające o po-
mstę do nieba zauważalne coraz czę-
ściej na niedawno poddanych este-
tyzacji klatek drobne zniszczenia na 
ścianach, poobijane rogi ścian, zary-
sowania czy pojawiające się tu i ów-
dzie bazgroły bądź... sic! odbicia po-
deszwy buta. Nie będziemy wnikać czy 
zniszczenia te to efekt przeprowadzek, 
wynoszenia sanek czy rowerów to jest 
drugoplanowe. Fakt jest bowiem taki, 

że za pierwszymi, niewielkimi uszko-
dzeniami lawinowo lubią pojawiać się 
następne – bo to przecież już znisz-
czone, więc co tam. Często się zasta-
nawiamy oglądając wszelakie obrazki 
nawet uszkodzeń, czy w swoim miesz-
kaniu, także pozostawiamy bazgro-
ły na ścianach, czy nie likwidujemy 
ubić tynków i nie malujemy tych miejsc 
etc. Najprostszy przykład to osadzanie 
nowych drzwi. Jakże często od stro-
ny klatki schodowej podczas obmuro-
wania ubytków i po uzupełnieniu tyn-
ków wielu pozostawia ściany wyłącz-
nie z takim wykończeniem – charak-
terystyczna obwódka wokół futryny. 
Bo kto by tam malował. Jakoś zapomi-
namy, że uszkodziliśmy ściany i nale-
żałoby je pomalować. Sądzimy, że po 
drugiej stronie tych samych drzwi ob-
wódki nie ma, ściany są wygładzone 
i wymalowane.

Na stronach 18 i 19 przedstawiamy 
klatki zadbane i...

Piotr Sowisło

Dbaj jak o swoje
nie mają szczęścia obiekty sportowo-zabawowe w Michałkowicach. 

Tam dość często dochodzi do niszczenia zamontowanych ławek, 
ogrodzeń etc. Przykre... Ręce opadają też, gdy patrzy się na połamane świeżo 
posadzone drzewo, to na „Tuwima”

Nie jest nam do śmiechu, gdy co 
miesiąc przekazujemy zestawienia 
o zbędnych zniszczeniach.

Każdy z mieszkańców musi wie-
dzieć, że każda celowa dewastacja 
czegoś, co mogłoby służyć miesią-
cami, latami to zbędne wydatki na-
wet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
To koszt, który pokrywamy z naszych 
wpłat. Te zbędne wydatki to po pro-
stu wyrzucanie pieniędzy w błoto, na-

szych pieniędzy, bo nikt inny na utrzy-
manie budynków nie płaci jak My, tyl-
ko My sami.

Te parę złotych przemnożone przez 
ilość bezmyślnie i niepotrzebnie nisz-
czonych przedmiotów przekłada się 
na znaczące już kwoty, które nie jeden 
chciałby mieć.

Zastanówmy się i zacznijmy reago-
wać widząc, gdy ktoś zabiera się za 
niszczenie.

Nasze klatki zadbane i...
Klinkierem wykończone wejścia do klatek schodowych, a w nich kafelki  

 na podłogach, specjalne tynki, słoneczne kolory położone na wyrów-
nanych ścianach i uporządkowane instalacje robią wrażenie. Jest czysto 
i schludnie. po prostu ładnie.



17MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2016

s-422/2-16

Orange_Prasa_MBB_180x131.indd   1 2016-04-01   09:39:36

s-479/4-16



MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/201618

s-
48

2/
4-

16

Jana pawła ii 17 Jana pawła ii 17

Władysława Jagiełły 25b

przyjaźni 42 przyjaźni 42

Walerego Wróblewskiego 49

Nasze klatki zadbane i…
Czytaj - str.  16



19MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2016 19

s-
41

0/
02

-1
5

Komuny paryskiej 3

Jana polaczka 6 

Wyzwolenia 10a

Komuny paryskiej 3

Władysława reymonta 38

grunwaldzka 6C

Władysława Jagiełły 37b 



MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/201620

s-
46

7/
11

-1
5

siemianowice Śląskie, 
ul. niepodległości 35;
ul. Kościelna 51;  
ul. boh. Westerplatte 31
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osiedle im Juliana tuwima
Malowanie całych klatek, remont 

wejść, schodów, instalacji domofono-
wych oraz wymiana okien – te kom-
pleksowe, duże roboty prowadzo-
ne były przez kilka ostatnich tygodni 
w budynku przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 16. Było potrzebne. Ekipa re-
montowa zdążyła się już przenieść na 
sąsiedni budynek – przy W. Korfante-
go 14. Tutaj także – jak remont, too... 
na dużą skalę.

Nie tylko w budynkach przy ulicy W. 
Korfantego widać robotników. Przykła-
dowo, przy ulicy Hermana Wróbla 5 
w obu klatkach, okienka piwniczne za-
stąpiono luksferami. Niedawno – przy 
Hermana Wróbla 7a, b, C, d rozpo-
częła się z kolei wymiana okien w klat-
kach schodowych.

Pozostając jeszcze chwilę przy klat-
kach schodowych: firma zewnętrzna 
wymieniła jedne z drzwi przystanko-
wych dźwigu osobowego przy ulicy H. 
Wróbla 3a, a także (zgodnie z zale-
ceniami Urzędu Dozoru Techniczne-
go) wymieniła uszkodzone lub zuży-
te elementy windy przy ulicy okręż-
nej 15.

Ważnym zadaniem zrealizowanym 
w marcu było wyprofilowanie drogi do-
jazdowej do garaży wraz z wykona-
niem odwodnienia przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego w rejonie Lasku Byt-
kowskiego.

Administracja z satysfakcją informu-
je, że zrealizowano już także wnio-
sek z zeszłorocznego zebrania człon-
ków Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – wykonano ogrodze-
nie placu zabaw przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 14-17.

osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” dwa główne ak-

tualnie realizowane zadania to par-
king i droga dojazdowa przy niepod-
ległości 57-59 oraz klatki schodowe 
budynku przy niepodległości 61-63. 
Wybrukowano ostatni fragment duże-
go parkingu zlokalizowanego przy Nie-
podległości 57-59 od strony balkonów. 
Na przełomie marca i kwietnia zajęto 
się też drogą dojazdową do niego. To 
z pewnością ulga dla kierowców. Wy-

jazd z parkingu wspomnianą drogą do 
przyjemnych nie należał – ciasno, nie-
równo, a do tego z górki na lekkim za-
kręcie... Podjazd zresztą też niełatwy. 
Teraz za to będzie, i pojemny parking, 
i bezpieczny dojazd/wyjazd.

Od paru tygodni ekipy remontowe 
pracują w klatkach schodowych bu-
dynku przy niepodległości 61-63. Na 
tapecie 11 klatek – partery w zdecydo-
wanej większości już gotowe, w toku – 
malowanie klatek...

Administracja zleciła też kilka mniej-
szych zadań. Zamontowano na przy-
kład nową lampę na ścianie szczy-
towej wieżowca przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 69, mająca w zało-
żeniu doświetlić najbliższe otoczenie. 
Konserwatorzy montują gdzieniegdzie 
– na pisemne prośby mieszkańców – 
nowe ławki – między innymi przy Wa-
lerego Wróblewskiego 61a, b oraz 
wkopują kosze na śmieci (W. Wró-
blewskiego 71, niepodległości 60, 
rejon boiska wielofunkcyjnego). Prac 
typowo wiosennych niemało.

Trwa uzupełnianie osiedlowych ży-
wopłotów. Zeschnięte krzewy, które 
nie przetrzymały niskich temperatur, 
bądź nie przyjęły się, zastępowane są 

nowymi nasadzeniami – na przykład 
między budynkami przy W. Wróblew-
skiego 55 i 55a. 

osiedle „Michałkowice”
Rok, dopiero co się zaczął, a w „Mi-

chałkowicach” już dobiegają końca robo-
ty w zakresie estetyzacji klatek schodo-
wych, jakie ujęto w Planie Remontów na 
2016 rok. W marcu zakończył się remont 
przy ulicy pocztowej 9. Robotników wi-
dać i słychać jeszcze w czterech klat-
kach schodowych przy Leona Krucz-

kowskiego 8 – malowanie, moderniza-
cja parterów, instalacja domofonowa – 
to się robi... To ostatnie klatki w tym roku. 
W iście ekspresowym tempie, w samych 
więc tylko Michałkowicach (w większości 
w I kwartale) wykonano remont trzyna-
stu klatek schodowych.

Jeden z dwóch przewidzianych 
w tym roku do zabudowy śmietników 
jest już gotowy i po odbiorze technicz-
nym. Chodzi o śmietnik przy ulicy Ko-
ścielnej 36/J. Hadamika. Przy tym 
zamykanym na klucz śmietniku po-
jawił się też i element zielony... Jako 
następny będzie realizowany projekt 
zabudowy stanowiska kontenerowego 
w rejonie budynku przy ulicy przyjaźni 
42 i z przeznaczeniem dla użytku jego 
mieszkańców. Dziś jeszcze niechlujny, 
ale wkrótce...

Według informacji administracji, za-
kończyła się przycinka osiedlowego 
drzewostanu. Ostatnie drzewa „prze-
świetlano” przy budynkach: Władysła-
wa sikorskiego 4, Leona Kruczkow-
skiego 8 oraz emilii plater 21.

Wkrótce – po sugestiach mieszkań-
ców – w kilku miejscach osiedla zamon-
towane zostaną nowe ławki i kosze.

os. „Młodych”. tyle zostało po 
starych oknach – aleja Młodych 7

os. „Centrum”. pod koniec marca  
ruszył remont klatki schodowej – r. gansińca 4

Remonty i wiosenne porządki
Całkiem niezłe – utrzymujące się przez dłuższy czas – warunki atmosferyczne sprawiły, że w marcu nabrały roz-

pędu niektóre roboty zewnętrzne, jakie ujęto w planach remontowych na ten rok dla poszczególnych osiedli 
ssM. Wciąż jednak to remontów klatek schodowych jest najwięcej. one też najwięcej czasu (wysiłku) zajmują...

ciąg dalszy na str. 22
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osiedle „Centrum”
Klatki schodowe to wiodący dziś – je-

śli chodzi o remonty – temat. Równo-
cześnie, w trzech różnych częściach 
osiedla, ekipy remontowe odnawiają 
kolejne klatki. Najgrubsze (najtrudniej-
sze i najbardziej czasochłonne) robo-
ty prowadzone są przy Komuny pa-
ryskiej 1. Nie dość, że to wieżowiec, 
to w dodatku instalacje, jakie biegną 
w korytarzach, rozłożone są inaczej, 
aniżeli w innych budynkach. Muszą zo-
stać dodatkowo, właściwie zabudowa-
ne, by ostatecznie wszystko wygląda-
ło schludnie.

Inne dziś remontowane klatki znajdu-
ją się w budynkach Kolejowa 1 (trzy 
klatki) oraz ryszarda gansińca 4 – re-
alizacja rozpoczęta tuż po Wielkanocy.

Osiedlowi konserwatorzy wymienia-
ją z kolei odcinki pionów i poziomów 
wodnych. Ostatnio między innymi przy: 
ryszarda gansińca 11, Kolejowej 
2a, Karola Świerczewskiego 50a.

Zakończyły się przeglądy przewo-
dów wentylacyjnych i gazowych.

osiedle „bańgów”
O ile w innych osiedlach Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do-
minuje w większości sprawa odnawia-
nia klatek schodowych, tak w „Bańgo-
wie” priorytetem kolejny rok z rzędu 
jest docieplenie elewacji następnych 
budynków. W marcu nastąpił odbiór 
techniczny robót dociepleniowych bu-
dynków przy Marii skłodowskiej-Cu-
rie 35-45. „Świeże” ściany plus liczna 
zieleń... powodują, że osiedle z roku 
na rok prezentuje się efektowniej.

Rozpoczynają się za to docieple-
nia przy następnych adresach: Ma-
rii skłodowskiej-Curie 17-19, 21-23 
oraz 77-85. Będzie się teraz działo 
przez wiele miesięcy, będzie...

Z innych spraw, na jakie warto zwró-
cić uwagę to również rozpoczęcie wy-

miany zaworów cyrkulacyjnych pod-
pionowych centralnie ciepłej wody 
przy ulicy Marii skłodowskiej-Curie 
17-33 oraz 35-39.

Osiedlowi konserwatorzy tymczasem 
wymieniają poziom ciepłej, zimnej wo-
dy oraz cyrkulacji w budynku przy ulicy 
Marii skłodowskiej-Curie 43.

osiedle „Węzłowiec”
Największe roboty przewidziane 

w tegorocznym planie remontów jesz-
cze przed nami. Ich zajawką są rusz-
towania, jakie pojawiły się na ścianie 
szczytowej północnej budynku przy 

ulicy Jana polaczka 8d. To oznacza 
nic innego jak początek wielkich ro-
bót dociepleniowych na elewacjach te-
go domu. Zaczną więc od najgorszej, 
upstrzonej różnymi napisami, ściany. 
A potem systematycznie dalej i dalej...

Windy. W marcu, co trzeba podkre-
ślić, oddano do użytku mieszkańców 
pierwszą odnowioną w tym roku kalen-
darzowym kabinę dźwigu osobowego 
– przy ulicy Władysława Jagiełły 7d. 
Na tym jednak nie koniec. Plan remon-
tów 2016 zakłada wykonanie  estety-
zacji w sumie w ośmiu klatkach scho-
dowych „Węzłowca”. To wytypowane 
jeszcze w zeszłym roku najgorsze ka-
biny dźwigów osiedla.

W trakcie corocznych przeglądów 
szczelności gazu i wentylacji, wykona-
no również takie dokładne przeglądy 
na zaworach, licznikach, instalacjach 
rozmieszczonych w piwnicach budyn-
ków osiedla. Skontrolowano budyn-
ki przy: grunwaldzkiej 2-16, Włady-
sława łokietka 2-24, Jana polaczka 
2-8. Wszystkie pomieszczenia i gan-
ki piwniczne, gdzie znajdują się zawo-

ry gazowe, zostały również dodatkowo 
oznakowane.

Z mniejszych zadań, jakie wykonano 
w marcu, odnotujmy: wymianę starych 
okien na luksfery (Władysława Jagieł-
ły 39), montaż stalowych krat zabez-
pieczających w nowych oknach (Wła-
dysława Jagiełły 37), a także słupków 
przeszkodowych przed klatką scho-
dową, umożliwiających swobodny do-
jazd samochodom odbierającym śmie-
ci i wyjazd z klatki wózków (Władysła-
wa Jagiełły 37C), równocześnie mini-
malizujący problem tarasowania chod-
nika. Był to wniosek mieszkańców.

osiedle „Młodych”
Najpierw wykonali długi chodnik 

wzdłuż budynku przy alei Młodych 3-7 
(od strony ściany szczytowej oraz bal-
konowej), teraz sadzą wzdłuż niego ży-

wopłot, aby nie był „taki goły”. Osiedlo-
wi konserwatorzy żywopłoty uzupełnia-
ją również i w innych miejscach osiedla 
– tam gdzie takowa jest potrzeba.

Klatki schodowe. Miesiąc temu in-
formowaliśmy o zakończonym malo-
waniu klatki schodowej przy alei Mło-
dych 3, a już „czwórka” jest gotowa. 
Nieco dalej – w klatce schodowej przy 
alei Młodych 7 pod koniec marca wy-
mieniono okna. Dawno nie działo się 
tyle wokół budynku przy Alei Młodych 
3-7, w dodatku w tak krótkim odstępie 
czasu. Jak weszły ekipy, to na całego 
– klatki, otoczenie...

W innej części osiedla: Przy pla-
cu Józefa skrzeka i pawła Wójcika, 
niepodległości oraz Walerego Wró-
blewskiego pod koniec marca rozpo-
częto montaż zaworów na grzejnikach 
– w sumie ponad 2700 sztuk.

Zakończyły się już za to próby szczel-
ności gazu i wentylacji przy zHp 7, 9, 
10, 11.
Jak zmienia się nasze otoczenie – 

patrz str. 2 i 35.
Rafał Grzywocz, pes

Remonty 
i wiosenne 
porządki

ciąg dalszy ze str. 21

os. „Chemik”. parking w trakcie robót i po zakończeniu – niepodległości 57-59
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REGULAMIN
warunków umieszczania reklam, tablic informacyjnych, szyldów

oraz innych form reklamy i informacji
w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 1.
Niniejszy regulamin ustalony został m.in. w celu:
1) uregulowania zasad umieszczania reklam, tablic infor-

macyjnych, szyldów oraz innych form reklamy i informa-
cji, wynajmowania miejsc pod reklamy, instalowania no-
śników reklam i informacyjno-reklamowych, prowadzenia 
działalności reklamowej i informacyjnej na gruntach i obiek-
tach budowlanych stanowiących własność Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz będących w jej wieczystym 
użytkowaniu i zarządzie;

2) określenia zasad i sposobów kontroli umieszczonych 
reklam, zainstalowanych nośników reklam i informacji oraz 
ich usuwania;

3) zadbania o estetykę osiedli.
§ 2.

Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1) Spółdzielnia – Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa;
2) Zarząd – Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej;
3) Reklamodawca– osoba fizyczna, podmiot gospodar-

czy, organizacje oraz inne osoby zainteresowane umiesz-
czeniem reklamy, zainstalowaniem nośników reklam i in-
formacji;

4) Rada Osiedla – Rada Osiedla organ społeczny działa-
jący na danym osiedlu Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej;

5) regulamin – oznacza niniejszy regulamin w sprawie za-
sad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, szyldów 
oraz innych form reklamy i informacji w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

6) zasoby spółdzielni – budynki mieszkalne, pawilo-
ny handlowo-usługowe, pozostałe obiekty i tereny będące 
w zarządzie spółdzielni;

7) reklama – każdy przekaz reklamowy zmierzający do 
promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towa-
rów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, al-
bo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Rekla-
modawcę;

8) nośniki reklam i informacji:
a) nośniki reklam – tablice i billboardy, litery przestrzenne 

3D, pneumatyczne (dmuchane), mobilne (reklamopojazd, 
przyczepa z reklamą);

b) nośniki informacyjno-reklamowe – neony, słupy i tablice 
ogłoszeniowe, kasetony z podświetleniem lub bez podświe-
tlenia, wyświetlacze LED, flagi, maszty, stojaczki, ekspozyto-
ry, potykacze, banery, siatki, banery w formie transparentów 
umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami, itp.

9) szyld – oznaczenie podmiotu prowadzącego działal-
ność w lokalu lub budynku, wskazujące rodzaj tej działalno-
ści, umieszczone na elewacji w obrębie lokalu lub w obrę-
bie wejścia do budynku;

10) umowa – oznacza umowę zawartą zgodnie z regula-
minem pomiędzy Reklamodawcą (zainteresowanym pod-
miotem, zleceniodawcą) a Spółdzielnią;

11) Administrator – oznacza Administrację osiedla lub bazy.

§ 3.

1. Właścicielowi, najemcy lokalu oraz dzierżawcy terenu 
przysługuje nieodpłatnie jeden szyld o charakterze informa-
cyjnym o maksymalnych wymiarach 50 cm x 60 cm umiesz-
czony w odległości najdalej 1,50 m od wejścia do lokalu, 
w przypadku dzierżawy terenu szyld może być umieszczo-
ny w formie wolnostojącej lub na ogrodzeniu.

2. Umieszczanie reklam oraz instalowanie nośników re-
klam i informacji w zasobach Spółdzielni jest płatne wg 
obowiązujących stawek i wymaga zgody Zarządu, której to 
zgody Zarząd może udzielić na uprzednio złożony pisemny 
wniosek Reklamodawcy.

3. Zarząd przed podjęciem decyzji może skierować złożo-
ny przez Reklamodawcę wniosek do zaopiniowania przez 
Radę Osiedla.

4. Rada Osiedla opiniuje wniosek Reklamodawcy pod ką-
tem wpływu ewentualnej reklamy na estetykę osiedla.

 5. Reklamy umieszczone w witrynach lokali od strony we-
wnętrznej, nie wymagają zgody Zarządu i nie są płatne, na-
tomiast wszystkie formy reklamy umieszczane po zewnętrz-
nej stronie witryn lub na okratowaniu, podlegają opłatom tak 
jak reklamy na elewacji.

6. W przypadku dużego zainteresowania osób fizycznych 
i prawnych obiektami lub terenami nadającymi się do ce-
lów reklamowych, Zarząd organizuje przetarg w celu wybo-
ru najkorzystniejszej oferty.

§ 4.

1. Administrator jest zobowiązany do zgłaszania Zarządo-
wi na bieżąco:

a) zmian zauważonych w usytuowaniu reklam, nośników 
reklam i informacji na terenie osiedla;

b) reklam, nośników reklam i informacji umieszczonych 
i zainstalowanych na osiedlu bez zgody Zarządu.

2. Administrator jest zobowiązany do sporządzania co-
rocznych wykazów reklam, tablic informacyjnych, szyldów 
oraz innych form reklamy i informacji znajdujących się na 
danym osiedlu. Wykaz ten powinien obejmować reklamy 
aktualne oraz te usunięte w ciągu roku.

3. Wykaz sporządzany przez Administratora powinien za-
wierać:

- podstawowe dane Reklamodawcy niezbędne do wysta-
wienia faktury,

- miejsce umieszczenia reklamy wraz z dokumentacją fo-
tograficzną,

- dokładny wymiar reklamy,
- informację o dokładnym okresie jej umieszczenia,
- informację o dacie jej usunięcia.

§ 5.

1. Reklamy, których treść lub sposób przedstawienia 
sprzeczne są z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, 
nie mogą być eksponowane.

2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za treść re-
klam. ciąg dalszy na str. 24
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§ 6.
1. Lokalizacja nośnika reklam i informacji, przede wszyst-

kim świetlnego lub dźwiękowego, nie może powodować 
szkodliwych bądź uciążliwych skutków dla mieszkańców 
osiedla i otoczenia.

 2. Wygląd nośników reklam i informacji oraz sposób ich 
wykonania nie może obniżać walorów estetycznych obiek-
tu i terenu, a przede wszystkim nie może zagrażać bezpie-
czeństwu ludzi i mienia.

3. Ze względu na infrastrukturę terenu, instalacje w bu-
dynku oraz inne zagrożenia, które mogą mieć miejsce pod-
czas instalacji nośnika reklami informacji, sposób wykona-
nia instalacji musi być bezpieczny i zgodny z obowiązujący-
mi przepisami ustawy – Prawo budowlane.

4. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w związku z niewłaściwym lub niezgodnym 
z prawem zainstalowaniem i użytkowaniem nośnika reklam 
i informacji.

5. Za estetykę reklamy oraz nośnika reklam i informacji, 
ich stan techniczny i konserwację, ponosi odpowiedzial-
ność reklamodawca. Gdy wskutek działań czynników ze-
wnętrznych nastąpi uszkodzenie reklamy lub nośnika re-
klam i informacji, spółdzielnia może domagać się od rekla-
modawcy ich naprawy, wymiany lub usunięcia, pod rygo-
rem wykonania tych czynności przez Spółdzielnię na koszt 
Reklamodawcy.

6. W przypadku potrzeby pobierania energii elektrycznej, 
Reklamodawca może być zobowiązany do zamontowania 
licznika poboru energii elektrycznej.

7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Reklamodawca 
jest zobowiązany do usunięcia reklamy  w terminie 14 dni, 
oraz do przywrócenia miejsca po instalacji nośnika reklam 
i informacji do stanu pierwotnego i przekazania go Admini-
stratorowi potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

8. W przypadku odmowy przywrócenia stanu pierwotne-
go miejsca instalacji nośnika reklam i informacji lub niedo-
trzymania terminu określonego w umowie na jego dokona-
nie, Zarząd przywróci stan pierwotny na koszt i ryzyko Re-
klamodawcy.

§ 7.
Reklamodawca zainteresowany umieszczeniem reklamy, 

nośnika reklam i informacji w zasobach Spółdzielni, skła-
da do Zarządu pisemny wniosek, który powinien zawierać 
m.in. następujące informacje:

1) podstawowe dane Reklamodawcy niezbędne do wy-
stawienia faktury;

2) proponowane miejsce umieszczenia reklamy;
3) proponowaną jej formę;
4) treść informacji zawartych w reklamie;
5) wielkość, rozmiar reklamy;
6) szkic reklamy i sposób jej montażu, np. w formie wizu-

alizacji;
7) wymagania techniczne dla nośnika reklam i informacji;
8) projekt budowlany lub opinię plastyka miejskiego;
9) inne informacje zależne od typu nośnika reklam, które 

są niezbędne dla realizacji wniosku;
10) zgodę właściciela/najemcy lokalu w przypadku, gdy 

Reklamodawca jest podnajemcą.
§ 8.

1. Odmowa wyrażenia zgody na realizację wniosku Rekla-
modawcy (na umieszczenie reklamy, nośnika reklam i infor-
macji) nie wymaga uzasadnienia.

§ 9.
1. Przedmiot reklamy, wysokość opłaty, sposób jej walory-

zacji, termin płatności, okres najmu, prawa i obowiązki Re-
klamodawcy oraz spółdzielni określają postanowienia umo-
wy, którą Spółdzielnia zawiera z Reklamodawcą.

2. Umowa może być rozwiązana przez Zarząd w trybie 
natychmiastowym w przypadku:

1) utrzymywania nośnika reklam w stanie technicznym 
zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia pomimo bez-
skutecznych wezwań Spółdzielni do usunięcia zagrożenia,

2) zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub 
dobre obyczaje,

3) wykorzystywaniu nośnika reklam niezgodnie z umową,
4) wynajęcia, oddania w bezpłatne użytkowanie lub pod-

dzierżawienia, przez Reklamodawcę nośnika reklam i infor-
macji osobom trzecim bez zgody Zarządu.

§ 10.
1. Wysokość opłat z tytułu umieszczania reklam, nośni-

ków reklam i informacji będących przedmiotem regulami-
nu ustala Zarząd.

2. Opłata uiszczana będzie raz w roku po otrzymaniu 
przez Reklamodawcę faktury od Spółdzielni.

3. Reklamodawcy, którzy nie zawarli ze Spółdzielnią umo-
wy, zostają obciążeni przez Spółdzielnię na podstawie wy-
kazów sporządzanych przez Administratora raz w roku.

4. W przypadku podnajemców lokali oraz poddzierżaw-
ców terenu, o których nie został poinformowany Zarząd, 
roczną opłatą za reklamę zostaną obciążone osoby, któ-
re są właścicielami lokalu lub posiadają podpisaną umowę 
najmu lub dzierżawy ze Spółdzielnią.

5. Reklamodawca, któremu przysługuje jeden szyld o cha-
rakterze informacyjnym zgodnie z § 3 pkt. 1, po zakończe-
niu działalności zobowiązany jest go usunąć. W przypadku 
pozostawienia szyldu w miejscu prowadzenia działalności, 
Zarząd obciążać będzie Reklamodawcę według obowiązu-
jących w Spółdzielni opłat do momentu jego usunięcia.

§ 11.
1. Podmioty umieszczające reklamy oraz nośniki reklam i in-

formacji na terenie będącym w zarządzie Spółdzielni bez zgo-
dy Zarządu, będą wzywane do ich niezwłocznego usunięcia, 
a w przypadku niezastosowania się do wezwania, będą obcią-
żane kosztami demontażu poniesionymi przez Spółdzielnię.

2. Reklamodawcy, którzy nie uiszczą w terminie wysta-
wionej faktury, po otrzymaniu 2 monitów oraz po upływie 
wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu będą wzywa-
ni do ich usunięcia, a w przypadku niezastosowania się do 
wezwania, będą obciążani kosztami demontażu poniesio-
nymi przez Spółdzielnię.

3. W przypadku reklamy umieszczonej na stronie interne-
towej Spółdzielni, wydawanym przez spółdzielnię miesięcz-
niku „Moja Spółdzielnia”, książeczkach opłat czynszowych 
stosuje się odrębne zasady, niebędące przedmiotem niniej-
szego regulaminu.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, 

stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13.

1. Powyższy Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady 
Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Nr 15/2016  w dniu 05. 04. 2016 r.

Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia.
2. Regulamin niniejszy zostanie ogłoszony na stronie in-

ternetowej spółdzielni www.ssm.siemianowice.pl

ciąg dalszy ze str. 23
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O parkowaniu 
i bałaganie

Dzień dobry. Jest poważny problem 
z wyjazdem z budynków przy ulicy 
Pocztowej 11 i 15 do ulicy Przyjaźni. 
Praktycznie cała ulica Przyjaźni jest 
zapełniona samochodami, często źle 
zaparkowanymi. Wyjazd utrudniają do-
datkowo dwa stojące tam kontene-
ry PCK. Czy Zarząd SSM mógłby za-
interweniować w tej sprawie w Urzę-
dzie Miasta?

Parę lat temu Spółdzielnia zrobi-
ła dwa miejsca parkingowe dla nas 
– mieszkańców, przy ulicy Poczto-
wej 11. Niestety, miejsca te zajmu-
ją samochody zastępcze osoby, któ-
ra nie mieszka w zasobach spółdziel-
ni. Za nasze pieniądze zostały one wy-
konane, więc to my powinniśmy parko-
wać i z nich korzystać. Czy udałoby się 
znaleźć na to jakieś rozwiązanie?

Niedawno wybudowano nam ładny 
obudowany śmietnik. Dotychczas był 
to otwarty śmietnik i każdy do niego 
wrzucał. Teraz został zamknięty i ci, 
którzy nie mają do niego klucza pod-
rzucają śmieci obok wymiennikowni – 
robią się wręcz hałdy odpadów. Czy da 
się coś z tym zrobić?

Mieszkanka
- dane do wiadomości redakcji.

zarząd ssM: administracja os. 
„Michałkowice” doprowadziła do 
przeniesienia kontenerów utrudnia-
jących wyjazd z ul. pocztowej 11 na 
ul. przyjaźni.

W przypadku, gdy stojące samo-
chody utrudniają wyjazd proponu-
jemy niezwłocznie ten fakt w stra-
ży Miejskiej, która winna przeprowa-
dzić interwencję i ukarać kierowców 
źle parkujących swoje pojazdy.

poruszony problem 2 miejsc par-
kingowych jest trudny do rozwią-
zania, gdyż postawienie tam od-
powiedniego znaku nie jest jedno-
znaczne z jego przestrzeganiem, 
a egzekwowanie zakazu jest prak-
tycznie niemożliwe.

Klucze do wybudowanego śmiet-
nika otrzymali wszyscy mieszkańcy 
i miejmy nadzieję, że opisany stan 
był przejściowy a z biegiem czasu 
wynoszone odpady będą trafiały we 
właściwe miejsce.

III kwartał
Szanowni Państwo,

chcę poruszyć temat bezpieczeń-
stwa drogowego oraz pieszych na 
ulicy Grunwaldzkiej w dzielnicy Byt-
ków. Chodzi dokładnie o rejon granicy 
z miastem Chorzów, zbieg ulicy Grun-
waldzkiej i Łokietka.

Jestem mieszkańcem bloku przy uli-
cy Grunwaldzkiej 7B, zatem posiadam 
pełny wgląd na wędrówki pieszych 
i ruch pojazdów w tym rejonie. Otóż 
piesi udający się do sklepu „Biedron-
ka” i do Parku Śląskiego, oraz z niego 
wracający, nie mają ŻADNEJ możliwo-
ści bezpiecznego przejścia chodnikiem 
w kierunku osiedla „Węzłowiec”. Po-
nieważ ani ulica Grunwaldzka w tym 
rejonie, ani ulica Łokietka nie mają wy-
znaczonych miejsc dla ruchu pieszych.

Rozmawiałem dzisiaj z przedstawi-
cielami siemianowickiej Policji, którzy 
stwierdzili, iż Grunwaldzka i Łokietka są 
drogami wewnętrznymi osiedlowymi, 
zatem pieszy ma pełne pierwszeństwo 
przed pojazdami. Kolokwialnie ujmu-
jąc pieszy może sobie chodzić, gdzie 
chce i dodatkowo z pierwszeństwem. 
Powstaje jednak pytanie, czy kierujący 
pojazdami zdają sobie z tego sprawę!? 
Codziennie obserwuję matki z wózka-
mi, starsze osoby, dzieci w wieku szkol-
nym chodzące tymi ulicami. Słyszę 
gwałtowne hamowania pojazdów, klak-
sony oraz obelgi rzucane przez kierow-
ców w kierunku pieszych. Oczywiście 
postawione są znaki drogowe z ograni-
czeniem do 30 km/h, ale jednocześnie 
NIE ISTNIEJĄ środki egzekwujące ta-
ką prędkość w postaci progów zwal-
niających, które w przeszłości istniały. 
Dodatkowo kierowcy udający się z uli-
cy Wróblewskiego w kierunku Chorzo-
wa, „skracają” sobie drogę jadąc ulicą 
Grunwaldzką. Ruch, jak na wewnętrz-
ną drogę osiedlową, jest zatem znacz-
ny, wręcz tranzytowy.

Dokładnie dwa lata temu pojawiła 
się w mediach informacja, iż zostanie 
zbudowane rondo u zbiegu ulic Grun-
waldzka i Łokietka. Niestety – do dnia 

dzisiejszego sytuacja się nie zmieni-
ła. A wręcz pogorszyła, ponieważ ruch 
drogowy i pieszy wzrasta w tym rejo-
nie. Jednak przedstawiciele Policji da-
li mi dzisiaj do zrozumienia, że rejon 
ten jest bardzo bezpieczny. Mieli oczy-
wiście na myśli aspekt kryminalny, nie 
drogowy...

Jednakże budowa ronda u zbiegu 
Grunwaldzkiej i Łokietka wcale nie jest 
konieczna! Tym bardziej, że mogłaby 
być bardzo kosztowna dla miasta.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pieszych w zupełności powinno wy-
starczyć kilka stosunkowo tanich roz-
wiązań, mianowicie:

1) utworzenie chodnika dla pieszych 
na odcinku wjazdu Grunwaldzka 16 – 
Łokietka (ok. 30 metrów),

2) wytyczenie pasów dla pieszych od 
ww. chodnika (na wysokości tablicy in-
formacyjnej o dotacji UE) w kierunku 
na południe,

3) utworzenie chodnika przed blo-
kiem przy Grunwaldzkiej 7B, od ww. 
przejścia dla pieszych, przechodzącym 
obok hydrantu wody i zakręcającym od 
razu 90 stopni na zachód (ale NIE po 
wydeptanej ścieżce, tylko o wiele kró-
cej) – zaledwie 13 m chodnika (potrzeb 
wyciąć dwa niewielkie drzewka, na któ-
re nie jest wymagana zgoda),

4) wytyczenie pasów dla pieszych 
od zakończenia chodnika z p. 3 w kie-
runku istniejącej „wysepki” oraz dalej 
przez kolejną jezdnię w kierunku bu-
dynku Villa Capri,

5) zamontowanie progów zwalniają-
cych w miejscach:

- od strony sklepu „Biedronka” w kie-
runku Grunwaldzkiej, 10 m przed pro-
ponowanym przejściem dla pieszych,

- od strony Grunwaldzkiej w kierunku 
na Chorzów, tuż przed wyjazdem spod 
bloków Grunwaldzka 16,

- od strony Łokietka 10 m przed 
skrzyżowaniem z Grunwaldzką.

Powyższe prace są niewspółmiernie 
tańsze w stosunku do budowy ronda 
a przede wszystkim stworzą podstawowe 
bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.

Oczywiście można też wytoczyć 
kontrargument, że sklep „Biedronka” 
położony jest w granicach administra-
cyjnych miasta Chorzów. Tyle, że pra-

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 na str. 26
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gnę nadmienić, iż miasto Chorzów wy-
budowało kilka kilometrów chodnika 
na dawnym śladzie torów tramwajo-
wych, wzdłuż Parku Śląskiego, z któ-
rego korzystają głównie mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich.

Liczymy bardzo, jako mieszkańcy 
osiedla „Węzłowiec” na rychłą popra-
wę bezpieczeństwa pieszych w rejonie 
Grunwaldzka i Łokietka.

Szanowni Państwo – nie oczeku-
ję odpowiedzi z Państwa strony, nie 
oczekujemy deklaracji i zapewnień. 
Oczekujemy działań z Państwa strony.

Funkcjonariusze Policji, z którymi 
dzisiaj rozmawiałem dali mi delikatnie 
do zrozumienia, że poprzedni Prezy-
dent Siemianowic Śląskich chciał bar-
dzo stworzyć w tym miejscu bezpiecz-
ne rondo dla pieszych i pojazdów. Ży-
wię jednak nadzieję, że ponad podzia-
łami politycznymi wygra bezpieczeń-
stwo nas wszystkich i że nie doświad-
czymy jakiejkolwiek tragedii lub potrą-
cenia pieszych w tym rejonie.

Z wyrazami szacunku
roman Matura

zarząd ssM:W pełni popieramy 
pana uwagi dotyczące bezpieczeń-
stwa pieszych korzystających ze 
skrzyżowania grunwaldzka-łokiet-
ka-planty Śląskie, gdyż istnieją-
cy tam obecnie układ komunikacyj-
ny uniemożliwia im bezpieczne po-
ruszanie się. problem ten od dłuż-
szego czasu był poruszany przez 
zarząd ssM i mieszkańców. roz-
wiązaniem miała być budowa ron-
da, jednakże do dzisiaj nie zo-
stała zrealizowana. podobnie jak 
pan, nowe władze miasta podda-
ją w wątpliwość celowość realiza-
cji tego przedsięwzięcia. nie ozna-
cza to jednak, że nie dostrzegają 
problemu.

21 marca br. na wniosek zarządu 
ssM z udziałem prezydenta Miasta 
– rafała piecha, sekretarza Miasta 
– agnieszki gładysz oraz naczelni-
ków Wydziałów: inwestycji – barba-
ry sosady oraz infrastruktury – Mar-
cina dylusa przeprowadzono wi-
zję lokalną. W jej trakcie szczegóło-
wo uzgodniono sposób wykonania 
chodników gwarantujący pieszym 
bezpieczne poruszanie się. obecnie 
opracowywany jest projekt, które-
go realizacja przewidziana jest na iii 
kwartał br.

dla porządku informujemy, że uzy-
skana przez pana wiadomość od 
policji, że ul. łokietka i grunwaldzka 
to drogi osiedlowe jest niezgodna 

z prawdą, gdyż obie te ulice są wła-
snością miasta. Funkcjonariuszom 
policji podpowiadamy, aby w przy-
szłości przy udzielaniu takich infor-
macji wcześniej sprawdzili, jaki jest 
stan faktyczny.

Wkładka w drzwiach
Chciałabym zgłosić problem zepsutej 

wkładki w drzwiach wejściowych przy 
Karola Szymanowskiego 5. Zgłasza-
łam to w administracji dwa tygodnie te-
mu. W tej chwili wkładki w ogóle nie 
ma, a do klatki może wejść każdy. In-
terweniowałam w administracji jeszcze 
raz i panie zapewniały mnie, że jest to 
już zgłoszone.

Co może być powodem tego, że fir-
ma tak długo z tym zwleka? Jak ad-
ministracja może wpłynąć na tę firmę, 
aby takie proste sprawy załatwiane by-
ły raz, dwa?

Mieszkanka
- dane do wiadomości redakcji.

redakcja „Ms”: Bezpośrednio po 
Pani zgłoszeniu poinformowaliśmy Za-
rząd SSM o sprawie. Wskutek inter-
wencji ADM dołożyła wszelkich sta-
rań, by niezwłocznie usunąć uster-
kę. Opóźnienie we wcześniejszym wy-
konaniu naprawy spowodowane by-
ło trudnościami z nabyciem odpowied-
niej wkładki.

Za zaistniałą sytuację administracja 
przeprasza.

Firanki w drzwiach 
przeszkadzają

Witam, chciałam zapytać czy istnie-
je możliwość zwrócenia uwagi osobom 
wieszającym w drzwiach korytarzowych 
firanki. Po pierwsze jest to droga ewaku-
acyjna i jest to moim zdaniem niezgodne 
z przepisami ppoż. Po drugie zasłania wi-
doczność osobom mieszkającym w głę-
bi korytarza – nie jestem w stanie roz-
poznać z progu, kto stoi po drugiej stro-
nie drzwi. Po trzecie kwestie estetyczne 
– mamy nowe drzwi, odmalowany kory-
tarz, co tu zasłaniać, chyba, że pranie no-
torycznie rozwieszane na korytarzu.

Chodzi o blok przy Wróblewskiego 
69. Sytuacja ma miejsce na kilku pię-
trach.

Proszę o interwencję, choćby po-
przez wywieszenie kartki z informacją.

Pozdrawiam
agnieszka, proszę

o niepublikowanie nazwiska.
zarząd ssM: administracja osiedla 

„Chemik” wywiesi stosowne ogło-
szenia z apelem o zdjęcie z drzwi 
wszelkich zasłonek, firanek wyko-
nanych z materiałów łatwopalnych 
a także usunięcia przedmiotów za-
gradzających wyjścia ewakuacyjne 
a do nich zaliczane są korytarze.

Miejsca parkingowe 
dla jednośladów

Witam serdecznie.
Jestem mieszkanką ul. Korfantego 

blok 9A-9C. Piszę z zapytaniem czy 
w najbliższym czasie byłaby możli-
wość stworzenia miejsca parkingowe-
go dla jednośladów. Zbliża się sezon, 
a co za tym idzie wiele osób kupi oraz 
uruchomi swoje skuterki i motorki.

Osobiście także jestem posiadaczką 
motoroweru. Dla mnie jako młodej oso-
by jest to tani i szybki środek transpor-
tu. Brakuję jednak miejsca wydzielone-
go dla takich pojazdów. Niestety jedno-
ślady trzeba zostawiać między samo-
chodami. Zdarza się że zajmuję się ca-
łe miejsce przeznaczone dla samocho-
du. Wtedy niestety nie raz można zo-
baczyć krzywe spojrzenia kierowców 
aut, którzy szukają miejsca parkingo-
wego, a akurat na takim miejscu stanął 
malutki skuterek albo motor.

Czy byłaby szansa, aby powstało ta-
kie miejsce dla jednośladów z blasza-
nym daszkiem? Widziałam wiele ra-
zy takie rozwiązanie na osiedlach in-
nych miast. Myślę, że rozwiązanie nie 
jest bardzo kosztowne, a znajdzie wie-
lu zwolenników. Przy bloku 9C w porze 
letniej stoi wiele skuterków i motorów. 
Nie ma gdzie ich zostawiać.

Pozdrawiam
anna, 

proszę o nie podawanie
nazwiska w gazetce.

zarząd ssM: zgłoszony przez pa-
nią pomysł wydaje się interesujący. 
prosimy zatem o bezpośredni kon-
takt z radą osiedla im. Juliana tuwi-
ma, która rozważy propozycję i moż-
liwości wytyczenia miejsc do parko-
wania dla jednośladów.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 25
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Po co te słupki?
Szanowna Spółdzielnio, proszę o in-

formację, w jakim celu zostały wmu-
rowane słupki przed klatką schodową 
bloku Jagiełły 37C/4? Dlaczego przed 
pozostałymi klatkami na moim osiedlu 
nie są wmurowane takie słupki? W ja-
ki sposób mają pod klatkę podjechać 
służby ratownicze? Jeżeli nie daj Bo-
że ktoś będzie wymagał transportu 
do szpitala to będą sanitariusze cho-
rego nieść przez pół osiedla do karet-
ki, bo pod klatką nie zaparkują przez 
słupki, szczerze mówiąc gratuluje po-
mysłu i zazdroszczę, że sam nie wpa-
dłem na tak głupi pomysł. I oczywiście 
proszę o informację ile dodatkowych 
miejsc parkingowych zostanie stwo-
rzonych, bo znaleźć wie-
czorem miejsce do zapar-
kowania graniczy z cudem, 
także zapraszam w godzi-
nach wieczornych na osie-
dle i policzenia ile jest wol-
nych miejsc parkingowych.

Pozdrawiam!
Mieszkaniec

- dane osobowe i adres
do wiadomości redakcji.

zarząd ssM: W odpo-
wiedzi na pański e-ma-
il przesłany również do 
adM os. „Węzłowiec” administra-
cja odpowiedziała panu, że 2 słupki 
przeszkodowe przed klatką budyn-
ku Władysława Jagiełły 37C zamon-
towano na wniosek mieszkańców, 
szczególnie tych, którzy korzysta-
ją ze zjazdu na wózki dziecięce. par-
kujące tam samochody tarasowa-
ły wyjście z klatki schodowej. słup-
ki w tym miejscu, tylko innego typu, 
były już zamontowane w przeszło-
ści, tak jak przed klatką Władysława 
Jagiełły 37b. Wymienione w e-mailu 
służby ratownicze mogą podjechać 
pod samą klatkę w miejscu wydzie-
lonego wjazdu prowadzącego do 
komory zsypowej, o ile, pomimo za-
kazu, nie będzie parkować tam ża-
den samochód.

Wiosną bieżącego roku dokoń-
czone będą prace związane z prze-
budową zatoki parkingowej pomię-
dzy budynkami Władysława Jagieł-
ły 25d, a Wł. Jagiełły 29a. W związ-
ku z przebudową powstanie dodat-
kowo 12 miejsc postojowych. po-
nadto planuje się w rejonie budyn-
ku Wł. Jagiełły 25a wykonać dro-
gę pożarową szer. 4,0 m o długości 
73 mb oraz wybudowanie parkingu 
na 22 miejsca parkingowe w tym 2 

dla osób niepełnosprawnych.
pragniemy również wyjaśnić, że na 

intensywny rozwój motoryzacji w na-
szym kraju nie mamy wpływu. nie-
stety, samochodów przybywa w bar-
dzo szybkim tempie. znamy przy-

padki, gdy w czteroosobowej rodzi-
nie każdy posiada samochód plus 
auto dostawcze firmowe, które zgod-
nie z obowiązującym prawem może 
być używane do celów prywatnych. 
tym samym lawinowo rosnąca ilość 
pojazdów powoduje, że każda ilość 

nowych miejsc parkingowych jest 
natychmiast wchłonięta.

Kiedy będzie finał 
i kolce

Witam serdecznie,
Piszę do Państwa w związku z pra-

cami mającymi na celu uporządko-
wanie przewodów elektrycznych i te-
letechnicznych, jakie miały miejsce 
w II połowie 2015 roku na klatce 
schodowej przy ul. Zubrzyckiego 1. 
W wyniku przeprowadzonych prac 
wymieniono korytka, w których bie-
gną owe przewody oraz dokonano 
wymiany domofonów wraz z okablo-
waniem. Jednakże skutkiem ubocz-
nym zrealizowanych robót są po-
wstałe w ich wyniku liczne dziury 
w ścianach oraz posadzce na klat-
ce schodowej, nierzadko odsłania-
jące wymienione przewody. Z uwa-
gi na fakt, że plan robót estetyzacyj-
nych na lata 2014-2017, zamieszczo-
ny na stronie internetowej SSM, nie 
uwzględnia malowania klatki schodo-
wej przy ul. Zubrzyckiego 1, nasuwa 
się pytanie, kiedy modernizacja klat-
ki schodowej zostanie doprowadzo-
na do końca, uwzględniając również 
jej stan wizualny?

Jednocześnie chciałam zapytać 
o możliwość zamontowania na da-
chach budynków przy ul. Zubrzyckie-
go 1 i Niepodległości 26 kolców na go-
łębie, jak uczyniono to na budynkach 
mieszkalnych położonych przy ul. Ja-
giełły? Z informacji uzyskanych przez 
pracownika Administracji Osiedla Mło-
dych montaż takich kolców nie jest do-
zwolony. W takim razie Administracja 
Osiedla Węzłowiec może stosować ta-
kie rozwiązania, a Administracja Osie-
dla Młodych nie? Dlaczego? Przecież 
wszyscy – jako lokatorzy – chcemy 
być równo traktowani i chcemy mieć 
czyste parapety, a nie upstrzone pta-
simi odchodami.

Pozdrawiam,
Mieszkanka Osiedla Młodych
- dane osobowe do wiad. red.

zarząd ssM: W klatce scho-
dowej budynku przy ul. Fran-
ciszka zubrzyckiego 1 prze-
prowadzano prace porządku-
jące istniejące tam instalacje 
teletechniczne. obecnie robo-
ty te zostały zakończone. Klat-
ka zostanie przywrócona do 
poprzedniego stanu najdalej 
do końca bieżącego miesiąca.

Montowanie kolców przeciw-
ko gołębiom tzw. „stop-ptaki” 

jest dozwolone pod warunkiem za-
bezpieczenia ich końcówek odpo-
wiednimi nasadkami uniemożliwia-
jącymi ptakom skaleczenie się.

Kierownictwo osiedla „Młodych” 
prosi o bezpośredni kontakt w celu 
uzgodnienia miejsc, w których takie 
kolce mają być zastosowane.

Jestem oburzona
Kilkakrotnie zwracałam się do ADM 

„Michałkowice” z prośbą o przycięcie 
gałęzi pięknej dzikiej wiśni, która ro-
śnie pod moim oknem. Kiedy dnia dzi-
siejszego, czyli 30. 03. 2016 r., wróci-
łam do domu po kilkunastu minutach 
nieobecności, doznałam szoku. Drze-
wo to zostało zupełnie pozbawione ko-
rony. Jestem oburzona. Pozostał tyl-
ko pień.

Z poważaniem 
– teresa Kuś

- adres do wiadomości redakcji
zarząd ssM: Faktycznie obecny 

wygląd przyciętej wiśni może bu-
dzić wiele wątpliwości, jednakże ze 
względu na gatunek odrosty nastą-
pią szybko, co winno w niedalekiej 
przyszłości jeszcze bardziej wpły-
nąć na piękny aparycję drzewa.

Tytuły pismem prostym od redakcji

na wniosek mieszkańców konserwatorzy adM 
zamontowali przed wejściem do klatki słupki 

przeszkodowe. na lewo od słupków jest doraźne miejsce 
dla służb ratowniczych o ile nie zostanie zajęte przez...
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FirMa remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

tel. 506 470 309, 510 896 202

a.a. gazoWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

a.a gaz – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765  

a.a. WYMiana instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, 

tel. 512 482 273

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, 
remonty łazienek, Junkers, Termet, 
24h    tel. 32 241-99-81, 601 477 527 

angieLsKi. Przygotowanie do egza-
minów, matur, korepetycje, tłumacze-
nia, profesjonalne pisma, życiorys, 

tel. 571 377 182  

CzYszCzenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne od-
plamianie, Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950

eLeKtrYCzne usługi, 
tel. 502 362 393

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

FHu „irYdd”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka, 

tel. 32 228-80-82, 501 409 237 

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

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

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

KoMpLeKsoWe remonty mieszkań, 
łazienek, ekspresowe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych. Długoletnia 
praktyka, tel. 693 518 984

tV sat! Regulacje i montaż anten 
satelitarnych wszystkich typów, 

tel. 604 127 712

przeproWadzKi kompleksowe, 
utylizacja,

 tel. 32 220-64-27, 531 944 531  

reguLaCJa i naprawa okien, wy-
miana uszczelek,  tel. 602 314 720

transport, przeprowadzki,
 tel. 508 290 245  

usługi elektryczne,
 tel. 662 653 111

usługi remontowo-budowlane, 
tel. 517 356 893

KaFeLKoWanie, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496  

KoMputerY, laptopy, serwis, na-
prawa, dojazd,  tel. 666 079 179  

reMontY kompleksowe, doradztwo, 
kafelkowanie, gładzie, malowanie, tape-
towanie, panele, parkiety, instalacje, prąd, 
woda, gaz, dowóz materiałów gratis,

tel. 504 058 030, 32 203-15-75  

KupiĘ dom lub mieszkanie, 
tel. 509 954 191

KupiĘ mieszkanie,   
 tel. 508 215 355

KupiĘ mieszkanie 2 lub 3 w Siemia-
nowicach,  tel. 604 994 275

KupiĘ 3-4-pokojowe mieszkanie, bez 
pośredników, os. Węzłowiec, 
  tel. 692 773 010

KupiĘ 4-pokojowe mieszkanie w Mi-
chałkowicach,  tel. 665 580 088

MieszKanie do wynajęcia, 
  tel. 881 466 715

ogłoszenia mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

posiadam 3 pokoje do wynajęcia na 
Osiedlu „Chemik” zainteresowanych 
proszę o kontakt pod nr.  
 tel. 662 21 29 24

poszuKuJĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

sprzedaM 69 m2, Stęślickiego 6, 
3.100 zł/m2,  tel. 509 353 579

sprzedaM 4-pokojowe mieszkanie 
+ dwa garaże przy ul. Powstańców 53 
w Siemianowicach Śl.,  tel. 602 672 678

sprzedaM mieszkanie przy ul. Pocz-
towej, 2-pokojowe, 33,2 m2 z central-
nym ogrzewaniem miejskim w bloku 
4-piętrowym na 4 piętrze. Mieszkanie 
jest po generalnym remoncie. Czynsz 
około 250 zł. Cena 105 000 zł,  
 tel. 604 994 275

sprzedaM mieszkanie własnościo-
we 2-pokojowe, 50 m2, ul. Wróbla,  
 tel. 512 171 885, 601 927 677

sprzedaM lub zamienię mieszkanie 
4-pokojowe na 2 pokoje, 
  tel. 502 162 388, 503 040 459

sprzedaM słoneczną kawalerkę 
30 m2 po kapitalnym remoncie, piętro 
3/3, c.o., niski czynsz, Siemianowice 
Śl., Al. Sportowców, cena: 93.000,  
 tel. 730 668 396

zaMieniĘ kawalerkę własnościową 
27 m2 w bloku z c.o. na większe. Spła-
cę zadłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 601 456 321

zaMieniĘ mieszkanie w starym bu-
downictwie (64 m2) na mieszka-
nie w nowym budownictwie do 50 m2 
(możliwość spłaty zadłużenia), 
 tel. 506 020 159

zaMieniĘ mieszkanie przy ul. Pocz-
towej, własnościowe, 2-pokojowe, 
33,2 m2, w bloku z centralnym ogrze-
waniem miejskim, po generalnym re-
moncie, czynsz około 250 zł na więk-
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sze własnościowe w Siemianowicach. 
Dam odstępne lub spłacę zadłużenie, 
  tel. 604 994 275

zaMieniĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

zaMieniĘ mieszkanie 36 m2 po re-
moncie (kuchnia, łazienka, pokój) na 
większe. Spłacę zadłużenie lub dam 
odstępne,  tel. 509 212 165

zaMieniĘ 49 m2, Wróbla, na mniej-
sze – Wróbla, Korfantego, 
  tel. 508 596 519

od MarCa br. Gabinet Okulistycz-
ny dr n. med. Lucyny Moćko zostanie 
przeniesiony na ul. Chopina 1A w Sie-
mianowicach Śląskich (obok „Panien-
ki”). W tej samej lokalizacji powsta-

nie Gabinet Ortopedyczny dr n. med. 
Krzysztofa Moćko, neurologiczny lek. 
med. Joanny Krzemińskiej oraz Za-
kład Optyczny. Rejestracja telefonicz-
na:  72 228 11 81  
oraz osobista – pn-pt 1000 - 1700 

tanio sprzedam działkę 52 ary, na 
części, sad owocowy, woj. Świętokrzy-
skie, 5 km od Buska Zdroju. Pozwole-
nie na budowę,  tel. 694 302 581

sprzedaM ogródek działkowy Byt-
ków, ul. Watoły, „Podgórze”,  
 tel. 694 302 581

sprzedaM ogródek działkowy (R.O.D. 
 „Malwa”): 407 m2, zadbany, woda 
i prąd, murowana i odnowiona altana 
z wyposażeniem. Parking bezpośred-
nio przy działce,  tel. 509 154 440

zatrudniMY automatyka oraz oso-
bę do obsługi, naprawy i konserwacji 
palników olejowych i gazowych. Praca 
na pełny etat,  tel. 601 424 414

KupiĘ ogródek R.O.D. „Szarotka”,  
 tel. 664 435 072

a.auta kupię, wszystkie marki, 
  tel. 509 954 191

a.KupiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

a. KupiĘ samochód,   
 tel. 509 954 191

garaŻ murowany do wynajęcia, Mi-
chałkowice, os. Robotnicze, ul. Obr. 
Warszawy, 
  tel. 692 413 133

KupiĘ garaż – ul. Grunwaldzka/Ło-
kietka,  tel. 505 053 309

KupiĘ garaż w Bytkowie,  
 tel. 601 456 321

KupiĘ garaż na Chemiku,  
 tel. 795 234 708

sprzedaM garaż na ul. Okrężnej, 
  tel. 696 045 153

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

nowość

Terminy  
zajęć zespołów 

i kółek zainteresowań 
dLa KaŻdego:  

dzieci,  
młodzieży,  

dorosłych, seniorów...

poniedziałeK
Ognisko muzyczne ....................................... 13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ..................... 16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 .................. 18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego ........................ 18.30 – 20.00

WtoreK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

Środa
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

CzWarteK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Kółko gry strategicznej GO ............................17.00 – 19.00
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

piĄteK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
niedzieLa

Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 
(trzecia niedziela miesiąca)

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- geoMetria KÓł 3d
- diagnostYKa KoMputeroWa
- napraWY głÓWne i bieŻĄCe

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15

panele podłogowe
MontaŻ gratis

300 wzorów paneli
*malowanie*drzwi wewnętrzne  
– (także na stare ościeżnice)

*gładzie*panele ścienne*rolety

Katowice – Dąb ul. Dębowa 35
tel. 510-540-594,

otwarte: pon.- piątek 10.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00

s-480/3-16

stoMatoLogia - pełnY zaKres
JednoWizYtoWe LeCzenie KanałoWe z MiKrosKopeM

CHirurgia stoMatoLogiCzna - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. stoMatoLogia estetYCzna, protetYKa 
- pełen zakres; KardioLogia, echo serca - UKG, holtery; neuroLogia; 
reuMatoLogia; CHirurgia ogÓLna i naCzYnioWa; usg doppler-duplex

stoMatoLogia - LeCzenie i protezY zĘboWe

MiCHałKoWiCe, ul. e. orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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CałodoboWa,ul. Jana pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

ul. M. dąbrowskiej 2. Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4  Poniedziałek-sobo-
ta 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 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, nie-
dziela 9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

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

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

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

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

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-
-piątek 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

ul. Jana pawła ii 1, Poniedziałek-pią-
tek 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. Jana iii sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-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. Świerczew-
skiego 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-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 

 tel. 32 228-43-46

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
bezpoŚrednie uWagi, 

probLeMY
dotyczące działu gzM

„Ms” CzeKa na tWoJĄ reKLaMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI
rok założenia: 1958

Leszek gaszka
Cena producenta  

już od 1950 zł 
- pomnik w pełni granitowy!

Siemianowice Śl.  
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32 
667 955 248

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamięta j ! ! !  Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy…  niesnaski pozostaną.
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Nie za bardzo. Dom 
traktujesz głównie, 
jako miejsce wypo-
czynku, ale gdy dłu-

go w nim przebywasz, nudzisz się. Lu-
bisz wesołe towarzystwo. Dobrze czu-
jesz się w męskim gronie. Jeśli part-
nerka ma usposobienie rodzinne do-
chodzi do spięć.

Pan Byk jest naj-
bardziej rodzinny ze 
wszystkich znaków 
Zodiaku. Lubi swój 

dom i najlepiej się czuje w rodzinnym 
gronie. Niestety, rzadko potrafi zacie-
kawić swoją rodzinę. Jeśli posiada 
te umiejętności jego żona, wszystko 
układa się pomyślnie.

Jak to zwykle bywa 
z Bliźniętami trud-
no tu o jednoznacz-
ną opinię. Bywają 

dni, kiedy Bliźnięta najlepiej czują się 
w domu w gronie najbliższych, ale nie 
trwa to zbyt długo i zazwyczaj potem 
szukają okazji do atrakcyjnego spę-
dzenia czasu poza domem.

Pan Rak bardzo do-
brze czuje się w do-
mowych pieleszach. 
Niestety, wielu ko-

rzyści nie ma z tego jego rodzina, bo-
wiem po przyjściu z pracy lubi prze-
bywać w samotności i wtedy najlepiej 
odpoczywa. Głośne zachowanie ro-
dziny po prostu go męczy.

Pan Lew jest pod tym 
względem trochę po-
dobny do Barana. Lu-
bi swój dom, kocha ro-

dzinę, ale jest bardzo towarzyski i wie-
le czasu poświęca obcym ludziom, 
z którymi lubi przebywać. Jest zado-
wolony, jeśli małżonka pozwala mu 
często zapraszać gości.

Ludzie, którzy uro-
dzili się pod znakiem 
Panny nie tylko lubią 
swój dom i chętnie 

w nim przebywają, ale również dbają, 
aby był ładnie urządzony i zadbany. 
Panie wolą nie pracowały, tylko zaj-
mowały się domem i rodziną.

Trzeba przyznać, że 
Waga potrafi zacho-
wać właściwe pro-
porcje. Organizuje 

dom by wszyscy domownicy i goście 
czuli się w nim dobrze. Jednak nie pre-
ferują przepychu, ani zbędnych ozdób. 
Dom traktują jak konieczną przystań.

Pan Skorpion bar-
dzo ceni sobie ro-
dzinę i w ogóle życie 
domowe, bowiem tu-
taj upatruje spoko-

ju i bezpieczeństwa, których brak mu 
w działalności zawodowej. Biada jed-
nak, jeśli to poczucie utraci, np. podej-
rzewa żonę o zdradę.

Dla Strzelca dom ro-
dzinny, żona i dzieci 
są bardzo ważne i nie 
szczędzi starań, aby 
u niego było wszyst-

ko jak należy, ale naprawdę dobrze czu-
je się w dalekich, ciekawych podróżach, 
bez których nie wyobraża sobie życia.

Koziorożce są raczej 
domatorami i ludźmi 
rodzinnymi, ale ich 
upór i czasem za-

borczość męczą trochę domowników. 
Zwłaszcza to, że zawsze muszą mieć 
rację i z żelazną konsekwencją reali-
zują swoje plany.

Jeśli urodziłeś się pod 
znakiem Ryb dobrze 
czujesz się w swo-
im domu i domowni-

cy dobrze czują się z Tobą. Żona, gdy 
wracasz z pracy wita Cię uśmiechem, 
a dzieci głośno cieszą się, ze tatuś już 
jest w domu.

Pan Wodnik dom 
i rodzinę traktuje jako 
elementy wypoczyn-
ku. Wypoczynku mi-

łego, ale jego główne zainteresowania 
są poza domem w miejscu pracy. Po-
nieważ jest to często praca naukowa 
lub artystyczna w domu bywa rzadko. 

Czas na surówki
z rzodkiewek

2 pęczki rzodkiewek, pęczek kopru 
lub szczypiorku, sól, cukier, kwas cy-
trynowy, pół szklanki śmietany.

Młode jędrne rzodkiewki (razem ze 
środkowymi zielonymi liśćmi) pokroić 

w talarki. Posypać koprem lub szczy-
piorkiem. Polać śmietaną wymieszaną 
z przyprawami. Surówkę z rzodkiewek 
można łączyć z młodą cebulą, rzeżu-
chą ogrodową, zielonymi sałatami, se-
rem twarogowym lub podpuszczko-
wym, jajkami.

ze szczypiorku
20 dkg szczypiorku, 10 dkg rzodkie-

wek, 4 dkg koncentratu pomidorowe-
go, 15 dkg sosu majonezowego, kope-
rek, sól, pieprz, cukier do smaku.

Szczypiorek dokładnie umyć, osą-
czyć, pokrajać. Rzodkiewkę oczyścić, 
opłukać, pokrajać w półplasterki, po-
łączyć z koncentratem pomidorowym, 
majonezem, posiekanym koperkiem 
i szczypiorkiem, doprawić do smaku.

z rzeżuchy
10 dkg młodej rzeżuchy (najlepiej 

wysiać samemu na wacie lub ligni-
nie i po kilku dniach zebrać), 1/2 łyż-
ki oliwy lub oleju, sok cytrynowy, 3 łyż-
ki umytej i drobno posiekanej naci pie-
truszki ze szczypiorkiem, sól, pieprz. 
Gałązki rzeżuchy umyć, osuszyć. Olej 
lub oliwę wymieszać z 3 łyżkami so-
ku cytrynowego, przyprawić solą i pie-
przem do smaku. Obsuszone listki rze-
żuchy drobno posiekać, wymieszać 
z zaprawą i posiekaną pietruszką ze 
szczypiorkiem. Podawać do potraw 
z mięsa i ryb.

i... witaminowe szaleństwo
Główka zielonej sałaty, 3 pomido-

ry, cebula, 2 marchewki, czarne oliw-
ki, 1/2 selera z łodygami i liśćmi, natka 
pietruszki, sos winegret. Sałatę umyć. 
Z pomidorów zdjąć skórkę i pokroić je 
w ósemki. Cebulę pokroić. Marchewkę 
i seler zetrzeć na tarce. Łodygi selera 
pokroić w krążki. Składniki wymieszać, 
dodać oliwki. Sałatkę można skropić 
sosem winegret (z torebki) lub przy-
rządzonym samodzielnie z łyżeczki oli-
wy z sokiem z cytryny, solą, pieprzem.

szczypiorek dekoracyjny
Szczypiorek pokroić na kawałki 

o długości 8 cm. Rozciąć je od środka 
do końca kilkoma cięciami. Włożyć na 
chwilkę do gorącej wody a szczypiorek 
rozłoży się jak pędzel.

Czy jesteś 
rodzinny?

MOJA KUCHNIA
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znaczenie wyrazów:
pozioMo: 3. Wrzask; 8. Dzielni-
ca oraz osiedle mieszkaniowe w Sie-
mianowicach Śląskich; 9. Kolor żółto-
brązowy; 10. Gotowość udziału w ja-
kiejś akcji; 11. Jeden z trzech w bal-
ladzie Adama Mickiewicza; 12. Przed-
miot rozmowy; 13. Ptak kleptoman; 
16. Gruba ryba; 19. Bracia zakonni; 
20. Jest pełniony w każdy poniedzia-
łek od 15,30 - 16,30 przez dzienni-
karza „MS” w siedzibie SSM; 21. Typ 
nadwozia samochodu; 22. W parze 
z fonią; 23. Obraz z cerkwi; 26. Ścię-
te drzewo; 29. Kobieta do wzięcia; 
32. List po Śląsku; 33. Impreza spor-
towa; 34. Odłam religijny; 35. Opera 
Pucciniego; 36. Wycieczka za miasto; 
37. Pogłębiarka rzeczna; 38. Główna 
tętnica.
pionoWo: 1. W garażu lub w ZOO; 
2. Diabłu na ofiarę; 3. Chlebowy do pi-
cia; 4. Śmiałek; 5. Kij pątnika; 6. Osie-
dle i Dom Kultury Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej; 7. Pudło 
z tektury; 13. Akt bezprawia; 14. Jest 
nim „Chemik”, „Młodych”, „Tuwim”, 
„Węzłowiec”, „Centrum” i „Bańgów” 
w Siemianowicach Śląskich; 15. Brat 
polski; 17. Benzyna etylizowana; 
18. Dawne kino; 24. Kluski podawa-
ne z sosem; 25. Podręczna walizecz-
ka; 27. Konkrety; 28. Obecna pora ro-
ku; 29. Praca na etacie; 30. Jest to 
12.500 egzemplarzy „Mojej Spółdziel-
ni”; 31. Ziółko.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 26 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 kwietnia br. na adres: ssM, 
ul. bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: redakcja „Moja spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 4/2016 r. lub 

adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 4/2016.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 3/2016 z hasłem: Wszelkiego do-
bra, zdrowia i radości otrzymują: I na-
groda – Katarzyna raFa, ul. Leśna 
7; II nagroda – anita noWaCzYK, ul. 
Powstańców 46A; III nagroda – Mo-
nika noWiCKa, ul. Władysława Ja-
giełły 39B.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-

my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu gzM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest właściciel mar-
ki Timemaster. Drugą nagrodę ufundo-
wał Kantor Wymiany Walut „EXITO”. 
Trzecią – Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych osobo-
wych dla celów redakcyjnych. Z udzia-
łu w losowaniu wyłączeni są dłużni-
cy, przedstawiciele władz samorządo-

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

J K L

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku 
i żują ospale siano nałożone tu przez 
gajowego. W pewnej chwili jeden z je-
leni mówi:

- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołów-

kowe jedzenie!

J K L
Zdenerwowany tata do Jasia:
- Dlaczego znowu dostałeś pałę z hi-

storii?
- Bo nie chciałem wyjść na kapusia.
- Jak to?
- Bo Pani mnie pytała, kto zabił Juliu-

sza Cezara.
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ii „Wielkanocny”  
Halowy turniej piłki nożnej

Był to jeden z dwóch corocznych tur-
niejów piłkarskich dla dzieci, organizo-
wanych wspólnie przez Siemianowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową i Urząd Mia-
sta. Jak zwykle do rywalizacji przystą-
piły reprezentacje z wszystkich części 
SSM, gdzie odbywają się zajęcia: „Bań-
gów”, „Michałkowice”, „Tuwima” oraz 
„Węzłowiec” (Bytków). – Turniej uwa-
żam za udany. Sporo dzieciaków, du-
żo opiekunów obserwujących ich po-
czynania z boku i wisienka na torcie 
na koniec turnieju - rzuty karne dwóch 
najlepszych strzelców turnieju – Kuby 
Czajęckiego z „Bańgowa” oraz Pawła 
Dreji z „Tuwima”. Wygrał ten pierwszy, 
ale dopiero w dziewiątej serii! Emocje 
udzieliły się wszystkim – relacjonował 
trener dariusz rzeźniczek, sędzia za-
wodów. Najlepszym bramkarzem został 
wybrany Konrad sówka z „Węzłow-
ca”. Mimo, że jego drużynie nienajle-
piej powiodło się w zawodach 
– ekipa ta zajęła ostatnie miej-
sce z dużą ilością straconych 
bramek, to dzięki świetnej po-
stawie goalkeepera nie stra-
ciła ich jeszcze więcej. W ca-
łym turnieju zwyciężył „Bań-
gów”. Nie pierwszy raz to bań-
gowianie okazują się najbar-
dziej zgrani w międzyosiedlo-
wych rozgrywkach.

– Duża radość kiedy obser-
wuje się dzieci latające tak 
ochoczo za piłką. Samemu się 
kiedyś biegało, a teraz robi to 
kolejne pokolenie rodziny. Jak 
dobrze, że przez okres zimo-
wy nie są te zajęcia piłkar-
skie zawieszone. Grupy się 
nie rozchodzą i jest konkret-
nie. Fajnie, że włącza się też 
Urząd Miasta – skomentował 
tata-kibic z „Michałkowic”.

Swoimi wrażeniami z turnieju podzielił 
się też jego uczestnik – 12-letni bartek 
błaszczyk: - Zmartwiło mnie trochę, 
że nie zdobyłem bramki. Brawo obroń-
cy! Tym razem nie było tak źle. Zwy-
kle mieliśmy ostatnie albo przedostanie 
miejsce, tym razem przegraliśmy tyl-
ko z „Bańgowem”. Takie turnieje to za-
wsze dla nas wielkie przeżycie. Bardzo 
podoba mi się jak czytają twoje nazwi-
sko, jak jest doping z boku. Na końcu 
zawsze coś dostajemy, nie ważne, czy 
mamy ostatnie miejsce, czy pierwsze – 
stwierdził. - Na treningi tutaj chodzę już 
rok, dwa. Przekonali mnie do nich kole-

dzy. Jak byłem młodszy, trochę mi się 
nie chciało, ale teraz jak tylko mogę, 
biorę udział praktycznie w każdym tre-

ningu. Bardzo dobrzy są ci trenerzy. Za-
wsze jesteśmy zmęczeni, ale coś z te-
go wynosimy, bo są pomocni – powie-
dział na zakończenie Bartek.

Na koniec turnieju każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy medal oraz 
słodycze, w tym i zajączka wielkanoc-
nego. Warto też odnotować, że spo-
śród ponad 40 uczestników – 5 to by-

ły dziewczęta. – Całkiem dobrze mi po-
szło. Graliśmy każdy z każdym i nasze 
osiedle zajęło drugie miejsce. Przegra-

liśmy tylko jeden mecz. Na treningach 
dużo czasu poświęcaliśmy na dokład-
ne podania i to staraliśmy się tu jak naj-
więcej robić – powiedziała 11-letnia Ka-
sia urbaniak z „Tuwima”, po czym do-
dała: Moja przygoda z piłką nożną za-
częła się już w przedszkolu. Zawsze 
byłam aktywna i pani mnie dała do dru-
żyny. Spodobało mi się. Szukałam jakiś 
czas takich treningów i w końcu ponad 
rok temu znalazłam. Tutaj – podkreśliła.

Pozytywnych komentarzy o turnie-
ju zarówno ze strony dzieci, jak i opie-
kunów było więcej. Nie dziwi też więc 
wypowiedź jednego z trenerów: - Bar-

dzo byśmy chcieli, aby turnieje na sta-
łe wpisały się w kalendarz naszych za-
jęć piłkarskich. Jest w tym dużo po-
zytywów. Dotychczas zorganizowane 
wspólnie przez SSM i Urząd Miasta 
turnieje organizacyjnie i sportowo wy-
padły znakomicie. Oby był ciąg dalszy 
– mówił trener dariusz rzeźniczek.

Zobaczymy, jak będzie. Kolejny tur-
niej z tego cyklu, jeśli dojdzie do skut-
ku, odbędzie się zapewne w grudniu, 
w okolicach Mikołaja. Wcześniej, bo 
już 2 czerwca br. popołudniu, inny tur-
niej dla dzieci – uczestników darmo-
wych zajęć piłkarskich. Imprezę w ra-
mach Dnia Dziecka, Miejskie Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej zor-
ganizuje na nowym boisku sportowym 
Zespołu Szkół nr 4 w Michałkowicach.

Wkrótce na boiska!
Już nie długie miesiące, a raptem 

2-3 tygodnie dzielą uczestników dar-
mowych treningów od powrotu na bo-
iska wielofunkcyjne. Na razie do końca 
kwietnia pozostają jeszcze w salach 

gimnastycznych czterech sie-
mianowickich szkół, by od 
maja wybrane, ujęte w termi-
narzu popołudnia spędzać na 
wolnym powietrzu.

Tymczasem w salach tre-
nują i grają najlepiej jak po-
trafią, dzieląc się przy okazji 
tym, czego chcieliby się jesz-
cze nauczyć: - Ćwiczenia mi 
się najbardziej podobają. Me-
cze tak średnio. Chciałbym na-
uczyć się wszystkich sztuczek 
i kierować piłkę, bo to akurat 
trochę źle mi idzie. Najlepiej 
to idzie mi bieganie do na-
padu – skomentował 9-letni 
Mikołaj skorupa. – Ja z ko-
lei chciałbym umieć „Ruletkę  
Zidane’a”. Też innych trików, 
ale nazw nie pamiętam. Mu-
szę popracować nad podania-
mi i strzałami, bo tak niekiedy 

strzelam, że nawet na pustą nie trafiam 
– stwierdził 8-letni Karol Jasiński.

zapisy na treningi? otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we – 7-9 i 10-12 lat oraz dodatkowa 
+12 (tylko na boiskach wielofunkcyj-
nych późną wiosną i latem) dla tych, 
którzy wcześniej chodzili na te treningi.

Terminy zajęć piłkarskich 
w salach gimnastycznych w kwietniu

„bańgów” – Zespół Szkół nr 1  
przy ulicy Karola szymanowskiego 11

poniedziałki:
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
„tuwima” – Gimnazjum nr 3  

przy ulicy Wojciecha Korfantego 18
poniedziałki:

- 1545-1645 dzieci 7-9 lat,
- 1645-1745 dzieci 10-12 lat.

„Michałkowice” – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ulicy Witolda budryka 2

 Wtorki:
- 1830-1930 dzieci 7-9 lat,

- 1930-2030 dzieci w-  wieku 10-12 lat.
„bytków” – zespół szkół sportowych  

przy ulicy Mikołaja 3
Środy:

- 1815-1915 – dzieci 7-9 lat,
- 1915-2015 - dzieci 10-12 lat.

Klasyfikacja końcowa ii turnieju,
wg kolejności zajętych miejsc:

- „bańgów”,
- „tuwima”

- „Michałkowice”

Turniej 
odhaczony

ciąg dalszy ze str. 36
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Z inauguracją 
jeszcze poczekamy

przyszła wiosna i otoczenie domów powoli – śmiało, 
nieśmiało – nabiera koloru i kształtu. Wkrótce ogło-

simy rozpoczęcie kolejnej edycji zielonego Konkursu! 
Już zacieramy ręce.

przyjaźni 42

Jesteśmy przekonani, iż 
znów będzie co fotografo-
wać i pokazywać na łamach 
„MS”. Już dzisiaj dostrzega-
my tu i ówdzie wysiłek wło-
żony przez mieszkańców 

w przygotowanie obejścia 
budynków. Przykład pierw-
szy z brzegu – przyjaźni 42 
w Michałkowicach... Na bal-
kony też przyjdzie pora.

rg

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

os. „Michałkowice”. zabudowany śmietnik – Kościelna 36/J. Hadamika oraz przed zabudową – przyjaźni 42

We wszystkich osiedlach  
skontrolowano place zabaw i boiska

os. „Węzłowiec”. W oknach klatek Wł. Jagiełły 37a-d 
zamontowano zabezpieczenia

os. „tuwima”. W. Korfantego 14a, b  
- zakończono remont schodów, trwa estetyzacja  

wejść do klatek schodowych

os. „Węzłowiec”. Kontrola szczelności gazu m.in.  
w piwnicach domów: grunwaldzka 2-16,  

Wł. łokietka 2-24, J. polaczka 2-8

Remonty i wiosenne porządki
Czytaj - str. 21
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

s-323/3-15

być jak ronaldo, Lewandowski

Turniej odhaczony, lecą dalej...
Wydarzeniem marcowych zajęć piłkarskich dla dzieci był z całą pewnością turniej w „ pszczelniku”, w tamtej-

szej hali sportowej Mosir-u, jaki odbył się krótko przed Świętami Wielkanocnymi. ponad 40 dzieci w wieku 
10-12 lat i emocje do ostatniej kopniętej piłki... ciąg dalszy na str. 34


