
6
273 /2016

GAZETA
BEZPŁATNA

e-mail do redakcji:

ssm@poczta.fm

N
a 

 
st

ro
na

ch
:

P
ro

je
kt

 o
kł

ad
ki

 P
io

tr
 S

ow
is

ło

Obradowało Walne

Chodniki, chodniki

Duże i dużo

Powitanie wakacji

Wygrały   Włochy
Czytaj  

str. 19

Woli walki pozazdrościć mogliby profesjonaliści I miejsce Włochy – czyli, Szkoła Podstawowa nr 8
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

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

R y n e k  B y t k o w s k i
25.  czerwca 2016 r .

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

Org a n i z atO r z y Dz i ę k u j ą Ws z ys t k i m Os O b O m, in s t yt u c j O m i  Fi r m O m z a Ws pa rc i e i  pO m O c

W p r z e p r OWa D z e n i u F e s t yn u D l a m i e s z k a ń cóW

12 00 –  Otwarty  turn ie j  w bou le , 
Muzyka  mechan iczna

Tan iec ,  Muzyka ,  Śp iew –  występy  Dz iec i  i  M łodz ieży
z  S iemianowick ich  Szkó ł  i  P lacówek Ku l tura lnych

12 30 Przedszko le  nr  1
13 00   Szko ła  Podstawowa nr  1  im.  M iko ła ja  Kopern ika 
13 20 G imnaz jum nr  3  im.  Wojc iecha Korfantego
13 40 Manufaktura  Tańca U l icznego –  szko ła  tańca
14 00   Spo łeczne Ognisko  Muzyczne
14 20 S iemianowick ie  Centrum Ku l tury
14 40 Zespó ł  Szkó ł  Sportowych
15 00   I I  L iceum Ogólnokszta łcące  im.  Jana Mate jk i
15 30 M łodz ieżowy Dom Kul tury  im.  Henryka  Jordana
16 30   „ROMANTIC”  –  zespó ł  woka lno-muzyczny
17 30   Konkurs  Wiedzy  o  Mieśc ie ,  Bytkowie  i  SSM  

–  at rakcy jne  nagrody

18 00   „DUET KARO”  –  Ś ląska  Gwiazda
19 30   JOANNA BARTEL  –  „Tok  szok”
20 30   „VOLARE”  –  na jwiększe  włosk ie  przebo je
22 00  Zakończen ie

S i e m i a n o w i c k a  S p ó ł d z i e l n i a  M i e s z k a n i o w a
U r z ą d  M i a s t a  S i e m i a n o w i c e  Ś l ą s k i e
S t o w a r z y s z e n i e  P r z y j a c i ó ł  B y t k o w a

S t o w a r z y s z e n i e  „ N A S Z  D O M ”
zapraszają na:

POWITANIE   WAkAcjI
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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.

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

NASTĘPNE DYŻURY OD WRZEŚNIA
W związku z trwającym sezonem urlopowym i czasem wzmożonych 
wyjazdów wakacyjnych informuję, że kolejny dyżur Członków Rady 

Nadzorczej SSM odbędzie się we wrześniu 2016 r. Datę i skład osobowy 
dyżurujących opublikujemy w sierpniowym wydaniu gazety „Moja Spółdzielnia”

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM - Jan DUDEK

23 maja br. odszedł od nas 

śp. Gerard Lattka
wieloletni, aktywny działacz samorządowy SSM

 były członek Rady Nadzorczej i Rady Osiedla „Michałkowice”. 
W zmarłym tracimy wspaniałego i życzliwego innym kolegę.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Żonie, Krewnym, Bliskim i Znajomym

składają

Rada Nadzorcza i Zarząd
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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
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Dbaj  
o swoje

2000 złotych czeka 2000 złotych czeka

W maju, co bardzo cieszy, 
w osiedlach zanotowano 

mniej zniszczeń. Do pełnej satys-
fakcji jest jednak daleko. Najlepiej 
byłoby, gdyby dewastacje na stale 
zniknęły z naszych osiedli.

Nie jest nam do śmiechu, gdy co 
miesiąc przekazujemy zestawie-
nia o zbędnych zniszczeniach, będą-

cych właściwie wykazem płatności do 
uregulowania, bo przecież naprawić 
zniszczone przedmioty trzeba.

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.

Przypominamy, że non stop aktualna 
jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 

to znaczy zakończone albo wyrokiem 
sądu, albo ugodą ze sprawcą, który 
zobowiąże się do naprawy zniszczeń 
i pokrycia wszelkich kosztów swego 
wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza odpuścić nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamie-
rza przekazać takie informacje, to na-
leży składać je pisemnie, bądź tele-
foniczne w Dziale GZM, tel. 32 6091-
405. Dyskrecja zapewniona.

Osiedle „Michałkowice”
- Przyjaźni 44 – uszkodzono tablicę 

informacyjną.
Osiedle „Tuwima”

- garaże segment „B” – hydrofornia 
– skradziono „kolanko” z rury spu-
stowej,

- Wojciecha Korfantego 1B – zdewa-
stowano samozamykacz,

- Hermana Wróbla 7C – zniszczono 
skrzynkę na reklamy.

Osiedle „Bańgów”
- Władysława Reymonta 24 – znisz-

czono drzwi wejściowe do klatki 
schodowej.

Osiedle „Węzłowiec”
- Walerego Wróblewskiego 26A – 

w ostatnich tygodniach maja trzy ra-
zy pod rząd na elewacji pojawiały 
się bohomazy. Napisami upstrzono 
też ścianę szczytową budynku przy 
Władysława Jagiełły 2A. pes

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 

informuje, że 
30 czerwca 2016 r.

- o 1100 organizuje przetarg ograniczony, dotyczący członków oczekujących 
zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- o 1130 przetarg nieograniczony,
którego przedmiotem jest ustanowienie  

prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

1. Okrężna 4/53 o pow. 25,80 m2, X piętro, pokój + kuchnia
cena wywoławcza 59.400,00 zł,

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać
do 29. 06. 2016 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla 
„Tuwima” pod numerem tel. 32 228-45-47.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej do 30 06. 2016 r., do 1030, bądź wcześniej na konto SSM:

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obo-
wiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej 

www.ssm.siemianowice.com
- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu miesz-
kalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.

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

Spółdzielnia zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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ciąg dalszy na str. 6

Obradowało Walne
Na przełomie maja i czerwca, w Domu Kultury „Chemik” odbyło się podzielone na trzy części Walne Zgroma-

dzenie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przegłosowano wiele uchwał, wybrano delegatów... 
Frekwencja była, powiedzmy – całkiem, całkiem.

Przed obradami...
...każdy Członek Spółdzielni otrzy-

mał pisemne zawiadomienie o miejscu 
i terminie Walnego Zgromadzenia. Po-
nadto, zgodnie z ustawą o spółdziel-
niach mieszkaniowych, Statutem SSM 
w biurze Zarządu wyłożono do wglą-
du wszystkie dokumenty, z projekta-
mi uchwał włącznie, będących przed-
miotem obrad. Zainteresowani mieli 
możliwość, odpowiednio wcześniej, do 
bliższego zapoznania się z materiała-
mi. W „Mojej Spółdzielni” opublikowa-
liśmy obszerne sprawozdania 
z działalności Rady Nadzor-
czej i Zarządu SSM, ilustrując 
je tabelami i diagramami.

Tegoroczne, podzielone na 
trzy części Walne obradowa-
ło:

Część I, 30 maja – Członko-
wie zamieszkali w osiedlach: 
„Bańgów”, „Centrum” i „Mi-
chałkowice” oraz Członkowie 
oczekujący,

Część II, 31 maja – Człon-
kowie z osiedli „Młodych” 
i „Węzłowiec”,

Część III, 1 czerwca – 
Członkowie z osiedli „Che-
mik” i „Tuwima”.

Przebieg obrad – 
konstytuowanie się władz
Na wstępie, każdy z przy-

byłych mieszkańców mu-
siał przy stoliku wylegitymo-
wać się, by otrzymać do rąk 
mandat potwierdzający zara-
zem jego prawo do głoso-
wania. Każda część Walne-
go miała inny kolor mandatu. 
Każdą również otwierał Jan 
Dudek i on też przeprowa-
dzał pierwszy punkt porząd-
ku obrad. Był nim wybór Prze-
wodniczącego Zebrania oraz 
członków Prezydium. Następ-
nie oddawał głos władzom danej czę-
ści, a ta prowadziła obrady do końca 
i na dzień dobry poddawała pod gło-
sowanie przyjęcie porządku dnia oraz 
protokołu z ubiegłorocznego Walnego 
Zgromadzenia Członków. Dalej, także 
w głosowaniu jawnym, wybierano Ko-
misję Mandatowo-Skrutacyjną. Składy 
władz wszystkich części WZ publikuje-
my w zestawieniu zbiorczym.

Sprawozdania Zarządu
i Rady Nadzorczej SSM

W imieniu Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej na każ-
dej z części Walnego głos zabierał 
Zbigniew Lekston. Prezes Zarządu 
SSM w ramach uzupełnienia do ob-
szernie publikowanego sprawozdania 
podkreślał między innymi dobre wy-
niki finansowe, jakie uzyskała Spół-
dzielnia w 2015 roku. – Był to rok bar-
dzo udany. Potwierdzeniem tego fak-
tu jest brak podwyżek czynszowych 

zależnych od Spółdzielni. To zresz-
tą nie tylko moja ocena. Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa podda-
na została również badaniu lustracyj-
nemu przez Regionalny Związek Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowi-
cach. Dysponujemy też pozytywną opi-
nią Niezależnego Biegłego Rewiden-
ta. Idziemy w dobrym kierunku – pod-
kreślał prezes i dodawał: - Docenio-

no nas także na szczeblu krajowym. 
W Ogólnopolskim Rankingu Spółdziel-
ni Mieszkaniowych, organizowanym 
przez czasopismo „Domy Spółdziel-
cze”, w grupie „Dużych spółdzielni bez 
przychodu z inwestycji” zajęliśmy II 
miejsce. To wielkie osiągnięcie. Dzię-
kuję za to Radzie Nadzorczej, wszyst-
kim pracownikom naszej Spółdzielni 
a szczególnie samym mieszkańcom, 
bo to ich sukces – mówił z satysfakcją.

Na każdej z trzech części poraz wtó-
ry na mównicy pojawiał się Jan Du-

dek – przewodniczący Rady 
Nadzorczej. W wystąpieniu 
zaznaczał, iż zgodnie z arty-
kułem 35 § 1 ustawy Prawo 
spółdzielcze oraz postano-
wieniami Statutu SSM, Rada 
Nadzorcza SSM sprawowała 
funkcje nadzorczo-kontrolne, 
dotyczące całokształtu dzia-
łalności Spółdzielni wynikają-
ce z kompetencji przynależ-
nych temu organowi samo-
rządowemu. Wybrana w ro-
ku 2014 Rada odbyła w 2015 
r. 10 posiedzeń plenarnych. 
Jej członkowie brali aktywny 
udział w pracach Komisji Pro-
blemowych. Tematyka spo-
tkań Rady obejmowała mię-
dzy innymi: przyjmowanie za-
łożeń i zadań gospodarczo-
-finansowych – uchwalanie 
planów, sprawy członkow-
sko-mieszkaniowe dotyczą-
ce wykreślenia członka, ana-
lizę stanu zaległości czynszo-
wych, okresową ocenę sytu-
acji ekonomiczno-finansowej 
Spółdzielni i realizacji remon-
tów, analizę protokołu z ba-
dania sprawozdania finanso-
wego, przyjęcie harmonogra-
mów robót remontowo-kon-
serwacyjnych, podsumowa-

nie „Akcji zima w mieście”. Członkowie 
RN brali udział w konkursach ofert na 
roboty remontowo-budowlane, w prze-
targach. Przewodniczący Rady Nad-
zorczej nadmienił o regularnie pełnio-
nych dyżurach przez członków tego 
gremium – a więc możliwości skon-
sultowania problemów przez miesz-
kańców.

Składy osobowe Prezydium i Komisji  
wszystkich części WZ:

30. 05.: Walne Zgromadzenie cz. I
osiedla „Bańgów” i „Centrum”, „Michałkowice”

i Członkowie Oczekujący
Prezydium Zebrania:

- Przewodniczący – Dariusz Bochenek
- Sekretarz – Barbara Henel
- Asesorzy – Joanna Baranowicz-Pluskwik 

i Tadeusz Dudek
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

- Adam Dragański – przewodniczący
- Julian Spławski, Marcin Ciszewski – członkowie

31. 05.: Walne Zgromadzenie cz. II
osiedla „Młodych” i „Węzłowiec”

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Jerzy Kurzawa
- Sekretarz – Marcin Klimczak
- Asesorzy – Andrzej Waldera, Leszek Wielogórski

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Piotr Majnusz – przewodniczący
- Józef Jagieła i Damian Łączyński – członkowie

1. 06.: Walne Zgromadzenie cz. III
osiedla „Chemik” i „Tuwima”

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Andrzej Gościniak
- Sekretarz – Bronisław Breguła
- Asesorzy – Renata Soduś i Maria Lech

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Ryszard Osyra – przewodniczący
- Wanda Stolarczyk i Adam Górecki – członkowie
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Jan Dudek podkreślał, że wszyst-
kie najważniejsze działania Rady Nad-
zorczej SSM miały na celu dbałość 
o ograniczenie kosztów utrzymania 
zasobów spółdzielczych i poprawę wa-
runków zamieszkania. Zaznaczył, że 

zmiany, jakie zachodzą w zasobach 
Spółdzielni widać gołym okiem we 
wszystkich osiedlach SSM.

  Swoje wystąpienie kończył pozy-
tywną oceną pracy Zarządu i przed-

kładał wniosek RN o przyjęcie spra-
wozdania finansowego i udzielenie ab-
solutorium członkom Zarządu SSM:  
Zbigniewowi Lekstonowi – prezeso-
wi, Jolancie Sobek – z-cy prezesa ds. 
członkowsko-mieszkaniowych i Maria-
nowi Odczykowi – z-cy prezesa ds. 
technicznych.

Uchwały
Na każdej części WZ pod głosowa-

nie poddawano każdorazowo w sumie 
16 uchwał (w tym trzy odwołania od 
uchwał). Ich przyjęcie lub nie, znane 
było dopiero po zliczeniu wszystkich 
głosów przez przedstawicieli z wszyst-
kich trzech komisji Mandatowo-Skru-
tacyjnych. Podliczenie to wykona-
no po zakończeniu przeprowadzonej 
1 czerwca br. ostatniej części Walne-
go Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie
uchwaliło kolejno:

- przyjęcie sprawozdania Zarządu 
SSM z działalności za rok 2015 oraz 
kierunków działania w 2016,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nad-
zorczej SSM za rok 2015,

- zatwierdzenie rocznego sprawozda-
nia finansowego Spółdzielni za rok 
obrotowy 2015 składającego się z:

1) bilansu zamykającego się tak po 
stronie aktywów, jak i pasywów kwo-
tą 174 279 824,86 zł,

2) rachunku zysku i strat wskazujące-
go nadwyżkę bilansową w wysoko-
ści 1 198 860,08 zł,

3) rachunku przepływów pieniężnych 
wskazującego zwiększenie stanu 
środków pieniężnych o kwotę 438 
495,24 zł,

4) zestawienia zmian w kapita-
le własnym wskazującego zmniej-
szenie kapitału własnego o kwotę  
11 202 137,34 zł,

5) informacji dodatkowej, obejmują-
cej wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe infor-
macje i objaśnienia.

- podziału nadwyżki bilansowej za 2015 
rok w wysokości 1 198 860,08 zł, 
którą postanawia się podzielić w ten 
sposób, że:

1) kwotę 106 007,11 zł, stanowią-
cą pożytki poszczególnych nierucho-
mości, zgodnie z art. 5 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
przeznaczyć na eksploatację i utrzy-
manie nieruchomości, z których po-
chodzi,

2) kwotę 228 980,89 zł, stanowiącą 
różnicę między przychodami a kosz-
tami eksploatacji i utrzymania wła-
snościowych lokali użytkowych i ga-
raży niestanowiących gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych przeznaczyć 
na eksploatację i utrzymanie nieru-
chomości, z których pochodzi,

3) kwotę 358 400,06 zł, stanowiącą 
pożytki z własnej działalności gospo-
darczej SSM przeznaczyć na fun-
dusz zasobowy zgodnie z art. 5 ust 
2 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych,

4) kwotę 505 472,02 zł, stanowiącą 
pożytki z własnej działalności gospo-
darczej SSM przeznaczyć na eks-
ploatację, utrzymanie nieruchomo-
ści w zakresie dotyczącym członków 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, według stanu na 31. 12. 
2015 r., zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych,

- przyjęcie protokołu oraz listu polu-
stracyjnego z lustracji pełnej.

Oprócz tego Walne:
- udzieliło absolutorium członkom Za-

rządu SSM:
- Zbigniewowi Lekstonowi – preze-

sowi,
- Jolancie Sobek – z-cy prezesa ds. 

członkowsko-mieszkaniowych,
- Marianowi Odczykowi – z-cy preze-

sa ds. technicznych,
- przyjęło protokół oraz list polustracyj-

ny z lustracji pełnej,
- przegłosowało większością głosów 

3 uchwały w sprawach terenowo-
-prawnych,

- podjęło uchwały dotyczące rezygnacji 
z członkostwa w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Eksperyment” i Centrum Pro-
jektów Regionalnych „Inwestor” S.A.

Wybory...
Zgromadzeni wybrali również 

– w drodze głosowania tajnego na 
specjalnie przygotowanych kartach: 

Delegata Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Zjazd Regionalnego 
Związku Rewizyjnego w Katowicach 
– będzie nim Jolanta Sobek,

- dwóch przedstawicieli na branżowy 
Zjazd Przedkongresowy przed Kon-
gresem Spółdzielczości. Spółdzielnię 
reprezentować tam będą: Marian Od-
czyk oraz Marek Grzyb.

Odwołania od uchwał
W trakcie każdej z trzech części Wal-

nego Zgromadzenia rozpatrywano od-
wołania od uchwał Rady Nadzorczej. 
Tym razem do przegłosowania były 3 
odwołania od uchwał RN o wykluczeniu, 
wykreśleniu z rejestru członków osób 
zalegających z opłatami czynszowymi – 
konkretnie dwóch Członków oraz jeden 
Członek Spółdzielni będący uciążliwym 
dla współmieszkańców (uchwała nr 14 
porządku obrad WZ 2016). Walne uchy-
liło dwie uchwały, a podtrzymało jedną 
dotyczącą uciążliwego sąsiada.

Wolnych Wniosków brak
Co warte odnotowania, w tym ro-

ku podczas Walnego Zgromadzenia 
nie pojawiły się w Wolnych Wnioskach 
żadne uwagi, problemy wniesione 
przez mieszkańców.

W tegorocznym WZ wzięło udział 
około 150 Członków Spółdzielni. Naj-
więcej w części II „Młodych” i „Węzło-
wiec” – ponad 60. rg, pes

ciąg dalszy ze str. 5

Obradowało Walne

Podczas każdej części WZ 
dwukrotnie głos zabierał Jan 

Dudek – przewodniczący RN SSM
Po weryfikacji każdy uprawniony 

otrzymywał mandat
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51;  
ul. Boh. Westerplatte 31

 32 765-38-71 lub 506 178 147
Oferujemy Państwu:

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

 Szeroki asortyment trumien oraz urn, a także palm, wieńców i bukietów

 Własną chłodnię, windy do opuszczania trumien i urn, baldachim pogrzebowy

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

 Usługi grabarskie  na terenie cmentarza w Bytkowie (przy parafii św. Ducha)

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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4/
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5
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7/
11

-1
4

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca 

tel. 32 609-14-05; 661 229 858
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. 

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 NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm
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Wakacje zbliżają się  
wielkimi krokami. Na 

ten czas dla dzieci pozo-
stających w mieście Dom 
Kultury „Chemik” jak co 
roku, przygotowuje bogatą 
ofertę programową letnich 
półkolonii. Start? 4 lipca 
br., poniedziałek od 900!

Zapisy – osobiście w DK 
„Chemik” lub telefoniczne (32 
228 20 90) – rozpoczną się 
w czwartek, 16 czerwca od 
1600. W pierwszej kolejności – 
jak informują organizatorzy – 
zapisywane będą dzieci, któ-

re swój udział w półkoloniach 
będą miały rozpocząć od po-
czątku ferii (4 lipca).

Na jeden dwutygodnio-
wy turnus przewidziano tylko 
50 miejsc, dlatego lepiej nie 
zwlekać do samego końca 
z decyzją o wpisaniu dziecka 
na listę. Doświadczenie z lat 
ubiegłych pokazuje, że jesz-
cze dobrze nie otwarto listy 
uczestników, a już trzeba było 
ją zamykać, bo tak ogromne 
było zainteresowanie. Zwłasz-
cza, jeśli chodzi o pierwszą 
część wakacji.                  rg

Zapisy na półkolonie – od 16 czerwca br.!

Co jakiś czas mieszkańcy 
os. „Bańgów”...

...podnoszą problem hałasu i zapachów dochodzących 
z zakładu Johnson Controls sp. z o.o. Poruszają tę kwe-
stię czy to podczas Zebrań Członków SSM czy zgłasza-
jąc do ADM lub Rady Osiedla czy 
też w listach do redakcji.

Władze SSM pod koniec kwietnia 
br. wystosowały do Urzędu Miasta 
pismo z prośbą o informację o po-
dejmowanych przez Urząd działa-
niach, których celem ograniczenie 
tych niedogodności.

25 maja do SSM wpłynęło pismo 
z UM. Artur Kledzik – naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, in-
formuje w nim o nieznacznym prze-
kroczeniu poziomu hałasu. Oddaj-
my głos dokumentowi:

„W odpowiedzi na wyżej wymie-
nione pismo (nr Ma-8/310/2016 
– dop. red.), stanowiące prośbę 
o przedstawienie informacji nt. pro-
wadzonych działań przez tutejszy 
Urząd Miasta – mających na celu 
ograniczenie uciążliwości genero-
wanych przez zakład przedsiębior-
stwa Johnson Controls sp. z o.o. 
– informuję uprzejmie, że w grud-
niu 2015 r. przeprowadzone zostały 
na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska specjalistyczne 
badania emisji hałasu, które potwierdziły negatywny wpływ 
zakładu na sąsiednie tereny mieszkalne, zlokalizowane po 
stronie północnej zakładu.

Z otrzymanych wyników badań wynika, że eksploatacja 
wyżej wymienionego zakładu, przy jednoczesnej jego rozbu-
dowie, generuje ponadnormatywną emisję hałasu do środo-

wiska w porze nocy (w porze nocy w punkcie pomiarowym 
zlokalizowanym na terenie podlegającym ochronie akustycz-
nej przekroczono wartość dopuszczalną o 3,2 dB(A)).

Mając na uwadze powyższe, w styczniu bieżącego roku tu-
tejszy Wydział Ochrony Środowiska zorganizował spotkanie 
z firmą świadczącą usługi środowiskowe dla przedsiębior-
stwa Johnson Controls sp. z o.o., podczas którego przedsta-

wione zostały wyniki przeprowadzo-
nych badań. Na spotkaniu ustalono, 
że spółka Johnson Controls doko-
na przeglądu wszystkich urządzeń 
generujących hałas do środowiska, 
przeprowadzi remont maszyn i urzą-
dzeń powodujących ponadnorma-
tywną uciążliwość akustyczną, i zle-
ci na swój koszt ponowną ocenę od-
działywania akustycznego na osie-
dle Bańgów (ocena zostanie prze-
prowadzona przez specjalistycz-
ne w tym zakresie akredytowane 
przedsiębiorstwo).

Jako nieprzekraczalny termin 
przedłożenia sprawozdania z wy-
konanych przez zakład czynności 
przyjęto dzień 1 czerwca 2016 r. 
W przypadku, gdy z przedłożonej 
oceny oddziaływania akustycznego 
lub roboczych pomiarów emisji ha-
łasu do środowiska (które wykona-
ne zostaną przez Urząd Miasta) wy-
nikać będzie, że zakład dalej gene-
ruje ponadnormatywny hałas, tutej-

szy Urząd Miasta na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeprowadzi 
postępowanie administracyjne skutkujące wydaniem decy-
zji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Niezastosowanie się 
do warunków decyzji skutkować będzie naliczaniem przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kato-
wicach kary pieniężnej, która powinna wymusić na spółce 
podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ograni-
czenia oddziaływania zakładu.

W kwestii uciążliwych zapachów informuję, że Wydział 
Ochrony Środowiska przyjrzy się sprawie i w przypadku po-
twierdzenia faktu występowania przedmiotowych uciążliwo-
ści podejmie stosowne w tym zakresie czynności.”     pes

Siamoszyce – Tak bawiono się rok temu...

Trzy żarówki – rozwiązanie
Wchodzę do pokoju z przełącznikami i włączam jeden z nich. Po 

pewnym czasie wyłączam i włączam inny.. Natychmiast przechodzę 
do pokoju z żarówkami. Żarówce, która świeci, odpowiada włączony 
przełącznik; żarówce, która jest rozgrzana, odpowiada przełącznik po-
przednio włączonej. A ostatni przełącznik zapala trzecią żarówkę.
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Osiedle „Centrum” Osiedle „Centrum” Osiedle „Centrum”

Przy udziale blisko trzydziestooso-
bowej grupy spółdzielców w sali przy 
ADM osiedla „Centrum”, członków Za-
rządu SSM, z Jolantą Sobek – za-
stępcą prezesa SSM ds. członkowsko-
-mieszkaniowych oraz Markiem Gre-
inerem – pełnomocnikiem Zarządu 
ds. technicznych, radnych Rady Mia-

sta z tej dzielnicy – Roberta Myr-
ty, Marcina Janoty, przedstawicie-
la Urzędu Miasta – Adama Peterka, 
członków Rady Nadzorczej oraz Osie-
dla, kierownictwa administracji i dziel-
nicowych policji, straży miejskiej po-
południu 28 kwietnia br. de-
batowano nad najważniejszy-
mi, najbardziej aktualnymi pro-
blemami, dotyczącymi osiedla. 
Mieszkańcy wnosili też mniej-
sze sprawy, swoje obserwacje 
związane stricte z ich budyn-
kiem. Tematyka zebrania by-
ła więc bardzo, bardzo zróżni-
cowana.

Nim jednak dyskusja rozwi-
nęła się na dobre, mieszkań-
cy musieli zdecydować, kto za-
siądzie w Prezydium Zebrania 
i w Komisji Wnioskowej. Z po-
śród proponowanych kandydatur wy-
łoniono kilka nazwisk. W Prezydium, 
po przegłosowaniu i wyrażeniu zgody, 
znaleźli się:

- Joanna Baranowicz-Pluskwik – 
przewodnicząca,

- Barbara Merta – sekretarz,
- Teresa Woźniak i Jerzy Koszorek 

– asesorzy.
Komisję Wnioskową utworzyli: Elż-

bieta Hołowczak, Tadeusz Dudek 
i Stanisław Solowski.

Niekiedy mocno, lecz konkretnie
Dyskusja rozpoczęła się od ogólnej 

sugestii, aby służby mundurowe pod-
jęły częstsze kontrole punktów gier, 
między innymi pod kątem ich legalno-
ści, zlokalizowanych na terenie Sie-

mianowic Śląskich. Na pojawiający się 
raz po raz problem zakłócania ciszy 
nocnej przy budynkach Komuny Pa-
ryskiej 10 i 13 zwrócił uwagę Andrzej 
Jagiełło. Wskazywano też na picie 
alkoholu w miejscu publicznym. Nie 

pierwszy raz podniesiono na zebra-
niu osiedlowym temat ładu i porządku 
przy tej ulicy. Aspirant Radosław Mo-
tybel z KMP w Siemianowicach Ślą-
skich wyjaśniał, że aby policja mogła 
sprawnie zadziałać potrzeba wsparcia 
obywatela. Mieszkańcy muszą nie bać 
się reagować. Jeśli będzie reakcja, 
a później skuteczne działanie, miesz-
kańcy po prostu czuć się będą bez-

pieczniej. Jednak na jego słowa od-
powiadano, że podjęte – czasem na-
wet kilka razy na dzień – interwencje 
służb mundurowych nie przynoszą po-
żądanych efektów na dłuższą metę - 
problem nadal nie znika. Zastanawia-
no się, co robić?

- Chodzi mi o sprzątanie klatek scho-
dowych, 3/4 lokatorów nie sprząta – to 
przykład z mojego domu. Proponował-
bym nie pytać mieszkańców, tylko do-
liczyć do czynszu każdemu na przy-
kład 20 złotych i będzie czysto – wy-
raził opinię na forum Krzysztof Pa-
szek. O usunięcie skrzyni na piasek 

w rejonie budynku przy Komuny Pary-
skiej 5 poprosił Czesław Wójcik. Krót-
ko po zebraniu – jak wynika z infor-
macji ADM – pojemnik został schowa-
ny na okres letni. Chwilę później poru-
szył on kwestię parkowania na parkin-

gu przy budynkach Komu-
ny Paryskiej 1-3-5. – Par-
king został wybudowany za 
pieniądze spółdzielców w ra-
mach funduszu remontowe-
go, a dzisiaj prawdę powie-
dziawszy 60-70% samocho-
dów nie należy do miesz-
kańców tych domów. Trze-
ba byłoby coś z tym „fantem” 
zrobić, wzorem innych spół-
dzielni, które sobie z podob-
nym problemem poradziły – 
ocenił mieszkaniec, po czym 
zwrócił uwagę na jeszcze 

jedną kwestię: - Przy Komuny Pary-
skiej stoi pojemnik na używaną odzież. 
To nie jest żadne PCK, tylko z tego ko-
rzystają jakieś firmy, a odzież znajduje 
się potem w sklepach „Z drugiej ręki”. 
Też warto, aby coś z tym zrobić – ak-
centował mocno Czesław Wójcik.

Jolanta Sobek – zastępca preze-
sa SSM ds. członkowsko-mieszkanio-
wych odniosła się do problemu sprzą-

Do Spółdzielni, służb 
mundurowych, parafii... 

Trzy zapisane protokolarnie wnioski, przedyskutowanych problemów, 
interesujących sugestii znacznie więcej to lapidarne podsumowanie ze-

brania osiedlowego Członków SSM z osiedla „Centrum”.
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tania klatek schodowych w ten spo-
sób: - Dobrych parę lat temu Zebranie 
Przedstawicieli Członków SSM – wte-
dy najwyższa statutowa władza – pod-
jęło uchwałę o obniżeniu opłat czyn-
szowych poprzez wytrącenie opłaty 
za sprzątanie klatek. Miało to w efek-
cie spowodować niższą opłatę, ale 
zarazem zwiększyć odpowiedzialność 
mieszkańców za czystość w klatce 
schodowej. To przez kilka lat funk-
cjonowało dobrze, a dziś co-
raz częściej są z tym proble-
my. Parę lat temu został opra-
cowany Regulamin, w którym 
przewidziano sytuację, kiedy 
lokatorzy nie sprzątają. Je-
śli nie sprząta – dostaje upo-
mnienie – jedno, drugie. Ad-
ministracja jednak musi mieć 
sygnał od współmieszkańców 
o tym fakcie. Jeśli nadal nie 
stosuje się do swoich regu-
laminowych obowiązków, zo-
staje obciążony dodatkową 
opłatą doliczoną do czynszu. 
Rozumiemy, że mieszkańcy nie chcą 
donosić na sąsiadów, ale jeśli nie bę-
dzie takiej informacji, nic się z tym nie 
zrobi – wyjaśniała obszernie i doda-
ła: - Obawiamy się – spoglądając na 
zadłużenie w tym przypadku osiedla 
„Centrum” – że uzupełnienie opłaty 
czynszowej o pozycję: sprzątanie klat-
ki schodowej, spowodowałoby kolejny 
wzrost zadłużenia.

Bronisław Giera zapytał z kolei 
o termin wymiany okienek piwnicznych 
w budynku przy ulicy Powstańców 
54A, a także nadmienił o potrzebie na-
prawy odpadającego klinkieru w nie-
dawno wyremontowanym wejściu do 
klatki schodowej. Wojciech Chlebek 
– kierownik administracji poinformo-
wał, że okienka piwniczne będą wyko-
nane na przełomie sierpnia i września, 
zgodnie z planem remontów, zaś ścia-
na naprawiona zostanie przez firmę 
zewnętrzną w ramach gwarancji.

- Prosiłbym o rozważenie możliwo-
ści wykonania dodatkowych miejsc do 
parkowania przy kompleksach garażo-
wych w rejonie ulicy Ryszarda Gan-
sińca 7-9. Jest na to miejsce. Dziś kie-
rowcy parkują tam w sposób, powie-
działbym, desperacki – mówił Franci-
szek Maj. Sprawę obiecano przekazać 
do rozważenia Radzie Osiedla. Pod-
kreślono w odpowiedzi, że należy rów-
nież mieć na względzie, że teren mo-
że mieć pod ziemią uzbrojenie. O wy-
mianę stolarki okiennej w piwnicy bu-
dynku Komuny Paryskiej 5 zawnio-

skował Zygmunt Bartusz. Tę suge-
stię również przekazano pod dyskusję 
na Radzie Osiedla przy opracowywa-
niu przyszłorocznego planu remontów.

Chwilę później głos raz jeszcze 
zabrał Czesław Wójcik, tym razem 
w sprawie wykonania muru przy Ko-
muny Paryskiej od strony ulicy Bocz-
nej. Temat ten co jakiś czas wraca. 
Marek Greiner wyjaśnił, że technicznie 
nie da się wykonać trwałego muru. 

Podstawową przeszkodą są kable wy-
sokiego napięcia, które uniemożliwiają 
wykonanie fundamentów, a co za tym 
idzie ściany „z prawdziwego zdarze-
nia”. Jak wspomniał Pełnomocnik Za-
rządu, spółdzielnia wykonała na prze-
strzeni lat trzy ogrodzenia – wszystkie 
zdewastowano.

- Chciałabym zaproponować, aby-
śmy jako Spółdzielnia wystąpili do wła-
ściciela budynku przy Powstańców 
54, gdzie znajduje się zbiornik wod-
ny o remont – otynkowanie. Każde-
go roku poprawiamy estetykę nasze-
go osiedla, budynków spółdzielczych 
a ten budynek naprawdę szpeci – po-
wiedziała Barbara Merta. Drugi pro-
blem, jaki poruszyła członkini Rady 
Osiedla dotyczył pojemników na odpa-
dy. Zaproponowała, aby wystąpić z pi-
smem do zarządcy cmentarza, a więc 
Parafii Krzyża Świętego o rozważe-
nie możliwości dostawienia dodatko-
wego pojemnika na odpady mieszane 
przy bramie cmentarnej od strony uli-
cy Powstańców. – Okazuje się, że lu-
dzie wracający z cmentarza, idący na 
przykład na przystanek autobusowy, 
wyrzucają wszystkie cmentarne śmie-
ci do naszych stanowisk kontenerowo-
wych – przedstawiła swoje obserwacje 
mieszkanka. Tę ostatnią sugestię wpi-
sano do wniosków zebrania.

Sprawozdania...
Kluczowymi punktami zebrania by-

ły, oprócz dyskusji, również sprawoz-
dania Rady Osiedla i administracji, ja-

kie zreferowali obszernie Lucyna Szre-
ter – członkini RO i Wojciech Chle-
bek – kierownik administracji. To jesz-
cze zanim przystąpiono do dyskusji...  
- Na posiedzeniach Rady Osiedla roz-
patrywano wnioski i zażalenia lokato-
rów, koordynowano prace związane 
z eksploatacją osiedla, kontrolowano 
realizację planu remontów pod wzglę-
dem finansowym oraz wykonawstwa. 
Duży nacisk położyliśmy na realiza-

cję planu remontów. Co jest 
ważne – naszym zdaniem – 
to między innymi kontynuacja, 
zainicjowanego w 2014 ro-
ku programu zabudowy sta-
nowisk kontenerowych. Takie 
projekty zrealizowano niedaw-
no przy Jedności 1 oraz Kru-
czej 1A – wyliczała i dodawa-
ła: - Duży nacisk kładzie się na 
likwidację dewastacji naszych 
zasobów, które obciążają na-
sze konto remontowe. Rada 
Osiedla jest w stałym kontak-
cie ze strażą miejską oraz po-

licją, mając nadzieję na zminimalizowa-
nie problemu wandalizmu.

Pod koniec swojego sprawozda-
nia oceniła współpracę Rady Osie-
dla z administracją jako pozytywną. 
- Wszystkie zalecenia, jakie ustalono 
na posiedzeniach Rady Osiedla były 
wdrażane, realizowane - zaznaczała.

Wojciech Chlebek, referując działal-
ność administracji, przytoczył najważ-
niejsze wykonane remonty. Wyliczał ko-
lejno: malowanie klatek schodowych 
przy Karola Świerczewskiego 48, Spo-
kojnej 1-3, Kolejowej 5, Jana Pawła II 
21, 22, wymianę instalacji deszczowej 
w budynkach przy K. Świerczewskiego 
48 oraz Powstańców 54B, C, remont 
drogi dojazdowej i parkingu przy uli-
cy Karola Świerczewskiego 50, a tak-
że wykonanie nowego chodnika między 
budynkami Krucza 1-1A.

Kierownik administracji przedstawił 
też w punktach realizację wniosków 
z ubiegłorocznego zebrania osiedlo-
wego, a także nadmienił o najważniej-
szych, częściowo już wykonanych ro-
botach remontowych, ustalonych na ten 
rok. To między innymi: malowanie kolej-
nych klatek schodowych osiedla, wyko-
nanie placu zabaw przy ulicy Kolejowej 
oraz przebudowa śmietników w tym re-
jonie osiedla „Centrum”, wymiana po-
ziomów zimnej wody przy Jana Pawła 
II 17/T. Kościuszki 10 oraz Komuny 
Paryskiej 3, jak również wymiana na-
wierzchni chodnika między wieżowcami 
przy Powstańców 46A – 54A.  rg

Osiedle „Centrum”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 28 kwietnia br.
w świetlicy budynku przy ul. Powstańców 54:

1. Rozważyć możliwość wykonania dodatkowych miejsc 
parkingowych przy garażach w rejonie ulicy Ryszarda 
Gansińca 7-9.

2. Rozważyć możliwość wymiany okienek piwnicznych 
w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 5.

3. Wystąpić z pismem do właściciela zarządzającego te-
renem cmentarza o postawienie dodatkowego pojemni-
ka na odpady mieszane w rejonie bramy – od strony uli-
cy Powstańców.
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Zawsze coś wychodzi...
Zebrania, choć na papie-

rze wyglądać mogą trochę 
blado – jakieś wybory ko-
misji, sprawozdania i potem 
dyskusja – wcale nie muszą 

być nudne, o ile zostaną do-
brze poprowadzone i będą 
dominowały na nich konkre-
ty – to, rzecz jasna, najbar-
dziej interesuje.

Zawsze przewijają się 
problemy, które bardzo czę-
sto są dobrze znane admi-
nistracji, czy Radzie Osie-
dla – bo omawiane wielo-
krotnie. Poruszone na ze-
braniu, ujęte we wniosek 
i przegłosowane, dają do-
datkowy argument do tego, 
aby skutecznie starać się 
je rozwiązywać, albo przy-
najmniej podjąć temat na 
zewnątrz (poza Spółdziel-
nią) w imieniu spółdzielców. 
Najczęściej do Prezyden-
ta Miasta (Urzędu Miasta), 
służb mundurowych, rza-
dziej – innych instytucji, czy 
dużych spółek.

Niespółdzielcze - do 
remontu, rewitalizacji...
Trudno wskazać osiedle, 

którego teren w całości na-
leży do jednego zarządcy. 
Osiedle „Tuwima” też nie 
jest w tym względzie jed-
nolite. Choć wydaje się, że 
wszystkie drogi, chodniki, 
ścieżki należą do Siemia-

nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, wcale tak nie jest.

Na tegorocznym zebraniu 
debatę zdominowała w za-
sadzie problematyka tere-
nów nienależących do Spół-

dzielni, ale z których spół-
dzielcy korzystają lub chcą 
(bezpiecznie) korzystać.

Dużo mówiono o osie-
dlowych traktach pieszych. 
Z prośbą o naprawę chodni-
ka koło „Biedronki” przyszła 
na zebranie Joanna Fry-

drych-Wielgus. Na zły stan 
techniczny chodników przy 
tym markecie zwracał też 
nieco później uwagę Mie-
czysław Janicki. Admini-
stracja zwróci się w tej spra-
wie z pismem do właściciela 
chodników.

Wspomniana wcześniej 
mieszkanka os. „Tuwima” 
zapytała również o możli-

wość wybrukowania ścieżki 
prowadzącej z ulicy Herma-
na Wróbla do marketu „Al-
di”, obok kontenerów PCK. 
To również nie jest teren 
spółdzielczy.

Na potrzebę kapitalnego 
remontu chodników miej-
skich wzdłuż budynków przy 
ulicy Hermana Wróbla 6-7-8 
wskazywał z kolei Euge-
niusz Bratek.

Joanna Frydrych-Wielgus 
wniosła również propozy-

cję zagospodarowania tere-
nu między pawilonem przy 
ulicy Hermana Wróbla 12 
a „Biedronką”. Chodziło jej 
o rozważenie możliwości 
wykonania miniskwerku wy-
poczynkowego z ławkami. 
Sugestię zapisano i ujęto ja-
ko wniosek z zebrania.

O pomysł na zagospoda-
rowanie terenu (trawnika) 

między cmentarzem parafii 
kościoła pw. św. Antoniego 
Padewskiego a budynkiem 
przy Hermana Wróbla 2 py-
tał Jerzy Lipka. Jak się oka-
zuje, być może w przyszłym 
roku wzdłuż drogi do cmen-
tarza powstanie parking. Zło-
żony bowiem został już pi-
semnie pomysł na tę inwe-
stycję w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2017. Je-

śli przejdzie etap weryfikacji 
w Urzędzie Miasta, we wrze-
śniu, przez dwa tygodnie, 
będzie głosowanie nad uję-
tymi w formie projektów oby-
watelskich inwestycjami...

Jerzy Lipka mówił też o La-
sku Bytkowskim, wskazując 
na potrzebę jego dokład-
nego wysprzątania i uzu-
pełnienia na przykład o no-
we ławki. Krótko po zebra-
niu przekazano pismo w tej 
sprawie do UM.

Chwilę później, jeden 
z mieszkańców zwrócił uwa-
gę na problem gromadze-
nia się młodzieży spożywa-
jącej alkohol przy aptece, 
budynku przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 5. Wnio-
skował o częstsze patrole 
straży miejskiej.

W zupełnie innej sprawie 
wypowiedział się Eugeniusz 
Bratek. Obok wspomnianej 
sugestii dotyczącej remon-
tu chodników, zapytał o do-
cieplenie i malowanie budyn-
ku przy ulicy Hermana Wró-
bla 7. Prezes Zarządu SSM 
– Zbigniew Lekston, odpo-
wiedział mu, że po realizacji 
dociepleń w 2017 roku, opra-

Chodniki, chodniki...
Zebranie Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z osiedla „Tuwi-

ma” przeprowadzone 26 kwietnia br. w DK „Chemik”, zdominował problem sta-
nu technicznego niektórych osiedlowych chodników. Było też między innymi o no-
wych miejscach parkingowych, dociepleniach, zatoczce...
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cowany zostanie nowy, wie-
loletni plan termomoderniza-
cji budynków na kolejne lata.

Na problem wystawia-
nych mebli a tym samym 
nie stosowania się do ter-
minarzu wywozu materia-
łów wielkogabarytowych 
zwrócił z kolei uwagę Teofil 
Wrzoszczyk. Poprosił rów-
nież o wywieszenie dodat-
kowych ogłoszeń w klatce 
schodowej o terminach wy-
wózki.

O rozliczeniu centralnego 
ogrzewania, a także o moż-
liwość docieplenia sufitu 
piwnicy pod mieszkaniem 
pytał Eugeniusz Grzybow-
ski. Niedługo po zebraniu 
– według informacji admi-
nistracji – doszczelniono 
okno piwniczne, co powin-
no zminimalizować problem 
wychładzanego od podłogi 
mieszkania.

Z myślą o dzieciach swo-
ją sugestię wniósł na zebra-
nie Mieczysław Janicki. Za-
pytał o możliwość doposaże-
nia placu zabaw przy ulicy 
Hermana Wróbla 7 w nowe 
urządzenia zabawowe. W od-
powiedzi usłyszał, że zosta-
nie to ujęte w planie remon-
tów Spółdzielni na 2017 r.

Jako ostatni głos zabrał 
Ryszard Osyra z Rady 
Osiedla i poprosił w imieniu 
RO o ujęcie we wnioskach 
z zebrania kwestię budowy 
zatoczki autobusowej przy 
ulicy ks. Jana Kapicy (kie-
runek: kościół św. Antoniego 
Padewskiego – dop.). Doce-
lowo, chodzi o poprawę po-
ziomu bezpieczeństwa na 
sąsiadującym z przystan-
kiem autobusowym przej-
ściu dla pieszych.

Obecny na zebraniu Da-
mian Kołakowski – przed-
stawiciel UM – obiecał prze-
kazać władzom miasta 
wszystkie odnotowane uwa-
gi do rozważenia.

Nigdy nie zdarzyło się, aby 
na zebraniu nie pojawiły się 
problemy, o których nie war-
to rozmawiać. To czasem 
sprawy większe, „poważ-
niejsze”, ale i mniejsze – jak 
wywieszenie dodatkowego 

ogłoszenia w klatce schodo-
wej o terminie wywozu ga-
barytów. Niemniej, jeśli już 
poruszane są na forum – 
trzeba każdej z nich przyj-
rzeć się dokładnie – rozwa-
żyć możliwości realizacji al-
bo wytłumaczyć czy dora-
dzić, jeśli taka potrzeba.

Dyskusja na tegorocznym 
zebraniu osiedlowym miesz-
kańców osiedla „Tuwima” 
przebiegła sprawnie. Z 37 

przybyłych członków Spół-
dzielni, głos zabrało sied-
miu. Choć przegłosowano 
do realizacji tylko dwa wnio-
ski, spraw do rozpatrzenia, 
nie tylko przez Spółdzielnię 
– nazbierało się więcej.

Sprawozdania  
– niemniej ważne

Jednym z punktów każ-
dego zebrania są sprawoz-
dania Rady Osiedla i admi-
nistracji z działalności. Ten 
element zawsze w porząd-
ku obrad ujęty jest przed 
dyskusją. 

Ryszard Osyra – czło-
nek RO w swoim wystąpie-
niu wyliczył w kilku punk-
tach najważniejsze zadania, 
jakie realizowała i realizuje 
Rada Osiedla. Wspomniał 
między innymi o zatwierdze-
niu, a następnie bieżącej 
kontroli realizacji planu re-
montów i dalej – odbiorach 
technicznych konkretnych 
robót. Nadmienił, że Rada 
Osiedla analizowała wszyst-
kie postulaty, jakie wpłynęły 
do tego gremium – np. do-
tyczące stanu techniczne-
go dróg, chodników, możli-
wości dzierżawy terenu, naj-
mu lokali użytkowych, itp. 
– Podsumowaliśmy i oceni-
liśmy również rok 2015 jeśli 

chodzi o pracę naszej osie-
dlowej administracji. Ta oce-
na była pozytywna – pod-
kreślał i dodawał: - Człon-
kowie naszej Rady brali też 
aktywny udział w przygo-
towaniu projektów obywa-
telskich w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2016, byli 
głównymi wnioskodawcami. 
W tym roku, dzięki popar-
ciu pomysłów w głosowaniu, 
mieszkańcy zdecydowali, że 

będzie siłownia na wolnym 
powietrzu przy Wojciecha 
Korfantego 10 oraz rozbu-
dowa placu zabaw przy uli-
cy Okrężnej – przypomniał 
Ryszard Osyra.

O realizacji wniosków z ubie-
głorocznego zebrania człon-
ków SSM, wykonanych 
w 2015 roku robotach, a tak-
że planowanych na ten rok in-
westycjach mówiła rzeczowo 
Dorota Łącka – kierownik ad-
ministracji. – Z satysfakcją mo-
gę powiedzieć, że jeśli cho-
dzi o ubiegły rok, to praktycz-
nie plan remontów zrealizowa-
ny został w 100%. Wyremon-
towane zostały między innymi 
balkony kolejnych budynków 
– Wojciecha Korfantego 3B, 
9A, przy Leśnej 15 – od strony 
południowo-wschodniej. Wyre-
montowano elewację przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 
5, w którym prowadzona jest 
działalność usługowo-handlo-
wa. Poddano remontowi wej-
ścia i partery budynków, po-
cząwszy od położenia płytek 
ceramicznych, klinkieru, przez 
remont instalacji domofonowej 
i zabudowę instalacji teletech-
nicznych, na malowaniu skoń-
czywszy - przy takich adre-
sach jak: Okrężna 1, 3, 4, 5,  
W. Korfantego 1A, B, C, 9A – 

wyliczała punkt za punktem. – 
Ważnym zadaniem była i na-
dal jest realizacja programu 
zabudowy stanowisk kontene-
rowych. W 2015 roku oddali-
śmy do użytku cztery, zamy-
kane na klucz śmietniki, tj. przy 
Hermana Wróbla przy we-
terynarii, W. Korfantego 6-7, 
Hermana Wróbla 6, 7. Utwar-
dzone zostały również miej-
sca pod pojemniki przezna-
czone na surowce wtórne – 
dodawała.

Odnosząc się do zadań 
przewidzianych do wykona-
nia w tym roku, kierownik 
ADM wspomniała między 
innymi o kontynuacji remon-
tu balkonów przy ulicy Le-
śnej 15, zapowiedziała re-
mont balkonów budynku przy  
W. Korfantego 4A, klat-
ki schodowej przy Okręż-
nej 7 wraz zabudową insta-
lacji teletechnicznej. Zapew-
niła również, że program za-
budowy osiedlowych stano-
wisk kontenerowych będzie 
miał ciąg dalszy również 
w roku bieżącym.

Bez tego, ani rusz...
Chronologia relacji z ze-

brania osiedlowego Człon-
ków SSM z osiedla „Tu-
wima” została odwróco-
na. Dyskusja, sprawozda-
nia... Wszystko jednak w DK 
„Chemik” tego popołudnia 
zaczęło się od wyboru skła-
du Prezydium oraz Komisji 
Wnioskowej – to niezbędne.

Wśród proponowanych kan-
dydatur wyłoniono kilka na-
zwisk. W Prezydium, po prze-
głosowaniu i wyrażeniu zgo-
dy, znaleźli się: Zbigniew Ja-
rosz – przewodniczący, Bro-
nisław Breguła – sekretarz, 
Renata Soduś i Barbara 
Borszcz – asesorzy. Komi-
sję Wnioskową utworzyli: Ry-
szard Osyra – przewodniczą-
cy oraz Edyta Bratek i Zdzi-
sława Świtała – członkowie.

Blisko 40 Członków SSM, 
kilkanaście problemów, 
2 wnioski przegłosowane do 
realizacji – tak w telegraficz-
nym skrócie można podsu-
mować zebranie spółdziel-
ców z „Tuwima”...

Rafał Grzywocz

Osiedle im. J. Tuwima
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego

przeprowadzonego 26 kwietnia br.
w Domu Kultury „Chemik”:

1) Rozważyć możliwość zagospodarowania na miniskwe-
rek teren między pawilonem przy ul. Hermana Wróbla 
12 a marketem „Biedronka”.

2) Wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta o wybudo-
wanie zatoczki autobusowej przy ul. ks. Jana Kapicy – 
po stronie wyjazdu z ulicy Hermana Wróbla.
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Rzeczowa dyskusja
Zamknięcie na klucz komór zsypowych, wybieg dla psów i obwodnica miejska – o tych i kilku innych tematach  

 żywo debatowano podczas zebrania osiedlowego Członków SSM z osiedla „Węzłowiec”, jakie odbyło się 28 kwietnia 
br. w Domu Kultury „Chemik”. Po solidnej dyskusji zapisano dziewięć wniosków z czego 6 zatwierdzono do realizacji... 

Prezydium, komisja, sprawozdania
Na wstępie Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady 

Osiedla podziękował za przybycie mieszkańcom oraz przed-
stawicielom Urzędu Miasta, policji Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Mariana Odczyka – zastęp-
cę prezesa SSM ds. technicznych oraz Marka Grzyba – sze-
fa działu rozliczeń SSM. Następnie przystąpiono do wybo-
ru Prezydium Zebrania i wśród zaproponowanych z sali kan-
dydatur, wyłoniono cztery osoby. Wiesława Jaźwca wybrano 
na przewodniczącego. Funkcję sekretarza powierzono Marci-
nowi Klimczakowi, zaś asesorami zostali Waldemar Buch-
ta i Karol Szelest. Nieco później wybrano Komisję Wniosko-
wą, w której znaleźli się: Damian Łączyński – przewodniczą-
cy oraz Ryszard Kowalski i Andrzej Waldera – członkowie.

W swoim sprawozdaniu Wiesław Jaźwiec ujął najważ-
niejsze aspekty działalności Rady Osiedla. Skupił się też 
na konkretnych problemach, jak poziom bezpieczeństwa 

w osiedlu „Węzłowiec”: – Mieliśmy spotkanie z dzielnico-
wym policji, omówił on ilość i specyfikę przestępstw.  We-
dług statystyk, ubiegły rok był spokojniejszy w porównaniu 
z 2014 – potwierdził przewodniczący. Wspomniał też o tym, 
że na posiedzeniach omawiano stan techniczny chodników 
i ulic miejskich tego osiedla: – W tym celu, na zebranie zo-
stali zaproszeni radni Rady Miasta, którzy zatwierdzają bu-
dżet. Chodziło głównie o wywarcie presji na władzach mia-
sta i zrealizowanie postulatu mieszkańców dotyczącego 
wykonania chodnika na styku ulic Grunwaldzkiej i Wł. Ło-
kietka. Odkładany temat, w końcu będzie zrealizowany – 
według zapewnień – w roku bieżącym – informował. Dalej, 
Wiesław Jaźwiec wspomniał o stałym monitorowaniu przez 
członków RO realizację poszczególnych punktów planu re-
montów. Mówił też: - W wyniku przeglądów stwierdzono ko-
nieczność wyegzekwowania napraw i przeprowadzenie re-
nowacji zieleni zniszczonej przez firmy usuwające awarie 
rurociągów. Oceniono też, że potrzeba uzupełnić osiedlo-
wy drzewostan i żywopłoty. Zwróciliśmy też uwagę na ko-
nieczność odnowienia linii stanowiskowych na parkingach 
i zatoczkach – wyliczał potrzeby. Dodał też, że RO z uwa-
gą śledziła pomysł utworzenia na terenie osiedla „Węzło-
wiec” Ogrodu Społecznego. Choć – jak zaznaczył – pod-
czas konsultacji frekwencja była mizerna, to w rozmowach 
z mieszkańcami można odnieść wrażenie akceptacji tego 

pomysłu. W opinii Rady Osiedla zapisano: - Całość ma od-
znaczać się estetyką, lecz bez sugerowanej budowy altan-
ki, która stanowiłaby miejsce przesiadywania osób w godzi-
nach wieczornych (m.in. libacje alkoholowe – dop.). Ogród 
powinien być objęty monitoringiem.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności administra-
cji przygotował i zreferował Piotr Iwaniak. Mówił zarówno 
o roku 2015, jak i bieżącym. Podsumowując ubiegły rok, nie 
omieszkał wspomnieć o najważniejszych robotach ogólno-
budowlanych, w tym o modernizacji wejść i parterów kilku-
nastu klatek schodowych osiedla, remoncie balkonów przy 
Wł. Jagiełły 39 i 41, czy komór zsypowych, w tym również 
pozaplanowych, wynikających ze złego stanu techniczne-
go i konieczności niezwłocznego podjęcia działań. Wspo-
mniał też między innymi o robotach malarskich w wieloklat-
kowych budynkach przy Wł. Jagiełły 39 oraz Grunwaldz-
kiej 3, a także Jana Polaczka 8A i B.

Analizując tegoroczny plan remontów zaznaczył, że część 
z zaplanowanych robót jest już wykonana, a niektóre punk-
ty – według harmonogramu – są w trakcie realizacji.

Proszę rozważyć... Trzeba wykonać...przemyśleć...
Pierwszy głos zabrał Jakub Nowak i złożył wniosek, aby 

komory zsypowe we wszystkich budynkach „Węzłowca” by-
ły zamykane na klucz.

Kolejne wnioski, sugestie a było ich kilka zgłosił Piotr 
Stęczniewski. Pierwszy dotyczył likwidacji miejsca parkin-
gowego dla osoby niepełnosprawnej przy ulicy Wł. Jagieł-
ły 7D, gdyż jego zdaniem, miejsce to jest od wielu lat jest 
niewykorzystywane. W odpowiedzi Marian Odczyk wska-
zując konieczność pozostawienia tego miejsca dla nie-
pełnosprawnego zaznaczał, że to wynika z ogólnych wa-
runków dotyczących zagospodarowania terenu, jak rów-
nież z aspektu społecznego. Druga sprawa, jaką poruszył 
mieszkaniec, dotyczyła zmiany oznakowania w pobliżu bu-
dynku Wł. Jagiełły 7 A-D, tak aby możliwe było parkowa-
nie od 1500 do 700 rano. Do tej sprawy odniósł się tym razem 
Piotr Iwaniak stwierdzając, że znaki we wskazanym miejscu 
są niezbędne, mając na względzie bezpieczeństwo miesz-
kańców. – Musi być drożny przejazd na przykład dla Straży 
Pożarnej, a także dużych samochodów odbierających od-
pady – wyjaśniano. Ten sam dyskutant zaproponował roz-
ważenie możliwości zabudowy pojemników na odpady se-
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lektywne. - Pojemniki na segregację muszą być łatwo do-
stępne, nawet dla osób spoza osiedla, a jednocześnie nie-
stwarzające utrudnień dla odbierających odpady – wyja-
śniał Marian Odczyk w odpowiedzi. 

Kolejna kwestia, jaką poruszył Piotr Stęczniewski dotyczyła 
planowanej przez Urząd Miasta budowy wybiegu dla psów. 
Lokator wyraził swój sprzeciw w imieniu mieszkańców osie-
dla z uwagi na uciążliwość takiej inwestycji – hałasy, nie-
przyjemne zapachy. Do tej sprawy odniósł się Jakub Nowak, 
przedstawiciel UM na zebraniu i poinformował, że: jeśli pro-
jekt ten będzie zrealizowany, to w nowej lokalizacji obok cen-
trum handlowego „Atrium” - z dala od budynków osiedla.

W nawiązaniu do pisma złożonego w ADM, Marian 
Świerczek wysunął propozycję ustawienia kilku ławek w re-
jonie budynków przy Władysława Jagiełły 9, 11, 13. Do 
niej odniósł się Wiesław Jaź-
wiec stwierdzając, że o za-
montowaniu ławek zdecydu-
ją mieszkańcy w głosowa-
niu. Nieraz sprawa zamonto-
wanej ławki poróżniła miesz-
kańców nawet tej samej klat-
ki. W tej sprawie odezwał się 
również inny przedstawiciel 
Rady Osiedla – Marcin Klim-
czak. Jego zdaniem ławki nie 
powinny być usytuowane we 
wskazanym miejscu, ponie-
waż w przeszłości w tym rejo-
nie dochodziło często do za-
kłócania spokoju mieszkań-
ców, konkretnie osoby spoży-
wające alkohol przy stoliku do 
gry w szachy. Następnym po-
stulatem Mariana Świerczka 
było przyśpieszenie prac związanych z przywróceniem te-
renów zielonych do stanu sprzed prac inwestycyjnych, pro-
wadzonych przez firmy posiadające swoje sieci na terenie 
osiedla „Węzłowiec”. W odpowiedzi kierownik administracji 
poinformował, że teren przy ulicach Władysława Jagiełły 13 
i Wł. Łokietka został zniszczony po awarii wodociągu, 
a przyczyną przedłużających się prac rekultywacyjnych są 
złe warunki pogodowe: deszcz – miękki grunt.

Mieszkaniec wyraził również swój sprzeciw wobec prośby 
mieszkańców budynku z ulicy Władysława Jagiełły 9 o li-
kwidację placu zabaw, znajdującego się bezpośrednio pod 
okami domu. Odpowiadając, kierownik ADM stwierdził, że 
na terenie osiedla jest 8 zmodernizowanych placów zabaw, 
natomiast plac zabaw przy ulicy Wł. Jagiełły 9 nie spełnia 
norm, jest usytuowany zbyt blisko budynku.

Kolejnym zabierającym głos był Tomasz Orlikowski. Na 
początek zapytał o oszczędności po „Akcji Zima” i zapropo-
nował, by wzmianka o nich została zamieszczona w gaze-
cie „Moja Spółdzielnia”. Następnie poruszył sprawę firm, któ-
re na zlecenie SSM wykonują remonty. Postulat dotyczył udo-
stępnienia informacji na ich temat. Marian Odczyk poinformo-
wał, że jest ona ogólnie dostępna w siedzibie Zarządu SSM. 
Mieszkaniec mówił również o braku chodnika na skrzyżowa-
niu ulic Grunwaldzkiej i Wł. Łokietka. Na ten temat wypo-
wiedział się Wiesław Jaźwiec, informując, iż roboty związa-
ne z budową chodnika, Urząd Miasta zaplanował na trzeci 
kwartał bieżącego roku. Tomasz Orlikowski zaproponował też 
podjęcie wspólnej inicjatywy SSM i UM, aby wybudować du-

ży plac zabaw na terenie przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej. 
Wiesław Jaźwiec odparł, że jest decyzja władz Miasta i Spół-
dzielni o powstaniu parkingu na części terenu przedszko-
la. Wobec czego powiększenie placu zabaw jest niemożliwe.

Bogdan Seweryn złożył wniosek, aby w planach remontów 
ująć wykonanie nowej elewacji przy Władysława Jagiełły 15.

O rozważenie możliwości pomalowania elewacji budynków 
obecnie remontowanych na kolor inny niż biały oraz zamon-
towania daszków nad balkonami na ostatnich piętrach wnio-
skował Janusz Kalus. Odnośnie koloru elewacji wypowiedział 
się Marian Odczyk, informując, że realizacja prowadzona jest 
w oparciu o wydaną decyzję zatwierdzającą projekt i pozwole-
nie na budowę. Projekt ten został również zaakceptowany przez 
plastyka miejskiego – wyjaśnił zastępca Prezesa SSM ds. tech-
nicznych. Piotr Iwaniak przypomniał, że propozycje Spółdzielni 

w sprawie daszków, były przed-
stawiane w przeszłości miesz-
kańcom z budynków przy uli-
cy Jana Polaczka 2-8. - Daszki 
miały być wykonane i zamonto-
wane przy 30% współudziale fi-
nansowym kosztów przedsię-
wzięcia. Zainteresowani właści-
ciele mieszkań, którzy dokonali 
takiej wpłaty, daszki poliwęgla-
nowe nad ostatnią kondygna-
cją posiadają. Pozostali miesz-
kańcy z budynków przy ulicy 
Polaczka nie podjęli żadnych 
działań w tym kierunku – przy-
bliżył sprawę kierownik admi-
nistracji. Mieszkaniec poprosił 
też, aby na remontowanych 
budynkach administracja każ-
dorazowo udostępniała infor-

mację na temat wykonawcy i zakresu wykonywanych prac, 
jak również o planowanym terminie ich zakończenia. 

Ostatnia sprawa, jaką poruszył Janusz Kalus skierowana 
była do przedstawiciela UM i dotyczyła wybudowania przez 
Miasto obwodnicy. – Zmniejszyłaby ona natężenie ruchu 
drogowego w naszym osiedlu, a w szczególności w rejo-
nie „wieży telewizyjnej” - argumentował. Odpowiedzi udzielił 
mu Jakub Nowak. - Koszty takiego przedsięwzięcia są zbyt 
duże, by mogło podołać im nasze miasto oraz Chorzów. 
Obecnie gmina skupi się na remontach istniejących dróg.

Na koniec dyskusji raz jeszcze z prośbą o zabranie głosu wy-
stąpił Tomasz Orlikowski. Tym razem zahaczył o ilość pojem-
ników na odpady mieszane w rejonie ulicy Wł. Łokietka 18. 
Marian Odczyk odpowiedział, że ich liczba uzależniona jest od 
ilości osób zamieszkujących dany teren, a za całą gospodar-
kę odpadami komunalnymi odpowiedzialna jest gmina.

Tematyka zebrania była bardzo różna, przez co ciekawa, 
momentami nawet... edukacyjna – w pozytywnym tego sło-
wa znaczeniu. Nie wszyscy bowiem świadomi są pewnych 
mechanizmów, jak przykładowo przy ustalaniu ilości po-
jemników na odpady albo zasad – jak ankieta wśród miesz-
kańców w sprawie montażu ławki. To bez wątpienia jeden 
z plusów – obok ogólnego rozeznania wokół problematyki 
osiedla – tego typu zgromadzeń.

Komisja Wnioskowa poddała pod głosowanie dziewięć 
wniosków. Sześć z nich Zebranie Członków SSM z osiedla 
„Węzłowiec” zatwierdziło do realizacji. Frekwencja miesz-
kańców „Węzłowca”? Umiarkowana...                         rg

Osiedle „Węzłowiec”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 28 kwietnia br. w DK „Chemik”:
1. Rozważyć możliwość wymiany drzwi w komorach zsypo-

wych i zamontowania w nich zamków z wkładką patentową.
2. Rozważyć możliwość likwidacji miejsca parkingowego dla 

osoby niepełnosprawnej przy budynku Wł. Jagiełły 7D.
3. Zamontować kilka ławek wzdłuż chodników na wysoko-

ści budynków Wł. Jagiełły 9, 11, 13.
4. Rozważyć możliwość dostosowania do obowiązujących 

wymogów placu zabaw lub jego przeniesienie spod bu-
dynku Wł. Jagiełły 9B w dogodniejsze miejsc tak, aby 
nie zachodziła konieczność jego likwidacji.

5. Wykonać odnowienie elewacji budynku garażowo-usłu-
gowego przy ulicy Wł. Jagiełły 15.

6. Na łamach „Mojej Spółdzielni” przedstawić informację 
o sposobie wykorzystania środków zaoszczędzonych 
 na „Akcji Zima”.
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Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik”

„Oczko wodne Bytkowa” 
 do rewitalizacji!

- Proponuję przegłosować wniosek 
do Prezydenta Miasta o opracowanie 
programu ratowania Stawu Brysiowego 
w Bytkowie. Tak, jak zrewitalizowano 
inny siemianowicki staw (Staw „Rzę-
sa” – dop.) – mówił podczas zebrania 
Andrzej Gościniak – radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego, mieszkaniec 
osiedla „Chemik”.

Na problem między innymi niedobo-
ru wody a równocześnie potrzebę sta-
łego uzupełniania tego zbiornika wod-
nego zwracano uwagę, solidarnie, rów-
nież w zeszłym roku w trakcie czterech 
zebrań osiedlowych spółdzielców z osie-
dli: „Chemik”, „Młodych”, „Tuwima” oraz 
„Węzłowiec”. Urząd Miasta do wniosku 
(ów) odniósł się wtedy przychylnie i go 
zrealizował, lecz potrzeby są większe, co 
podkreślał Andrzej Gościniak na podsta-
wie rozmów z członkami koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego, w tym z Edwar-
dem Tuszyńskim – opiekunem stawu, 
a także własnych obserwacji: - Nie może 
być tak, że co roku będziemy składali ten 
sam wniosek do Miasta, a Urząd Miasta 
na niego tak samo odpowiadał. Stąd mo-
ja propozycja – tłumaczył, po czym do-
dał: - Tu nie chodzi tylko o wędkarzy, ale 
również o środowisko. Chciałbym, aby 
nie było to rozwiązanie doraźne, a wie-
loletnie. Wątek pociągnął Klaudiusz Ko-
wolik – członek Rady Osiedla: - Ja czę-
sto tam chodzę na spacery. Obok Stawu 
Brysiowego jest jeszcze jeden staw, bar-
dzo już zarośnięty. Dobrze byłoby przy 
okazji i ten zbiornik wodny wykarczować 
– sygnalizował.

Jak się okazuje, jest szansa, że Staw 
Brysiowy w nieodległej przyszłości rze-

czywiście zostanie odnowiony. Oznaj-
miła to podczas zebrania Agnieszka 
Gładysz – sekretarz miasta: - Mamy 
złożony wniosek w Urzędzie Marszał-
kowskim o dofinansowanie inwestycji, 
polegającej na rewitalizacji Stawu Bry-
siowego wraz z całą infrastrukturą to-
warzyszącą. Opiewa on na kwotę 600 
tysięcy złotych. Chcemy nie tylko zre-
witalizować staw, ale sprawić, by to 
miejsce było przyjemne do wypoczyn-

ku, relaksu dla mieszkańców. Jest dużą 
szansa, że dostaniemy to dofinansowa-
nie – wyjaśniała z entuzjazmem.

I inne zagadnienia...
To, że trochę czasu zajęła dyskusja 

nad Stawem Brysiowym nie znaczy, że 
problemy osiedla „Chemik” zeszły na 
drugi plan – nie, absolutnie. Choć warto 
zaznaczyć, że tym razem było ich mniej 
niż zwykle. Nie padły między innymi żad-
ne wnioski czy uwagi do obecnych w sali 
przedstawicieli służb mundurowych.

Z pytaniem o remont traktu pieszego 
od SP nr 1 do żłobka i Rynku Bytkow-
skiego (Aleja Szkolna – dop.) zwróci-
ła się Regina Bachlińska. Z odpowie-
dzią pospieszył Zbigniew Lekston – 
prezes Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Poinformował 
on, że złożony został projekt obywatel-
ski w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2017 i jeśli mieszkańcy pisemnie pod-
piszą się pod nim to będzie mógł on 
być wykonany już w przyszłym roku. - 
Chcielibyśmy, aby Aleja Szkolna – ta 
droga do szkoły – zawierała też pewne 
elementy edukacyjne – podkreślał Pre-
zes Zarządu.

Z kolei, Alina Kajda zwróciła się 
z prośbą o rozważenie możliwości przy-
wrócenia prawa do dyskusji na Walnym 

Zgromadzeniu przed zatwierdzeniem 
bilansu finansowego Spółdzielni, aby – 
jak mówiła – „można było przedysku-
tować to, co jest prawidłowe w naszej 
Spółdzielni, a co nieprawidłowe”. Dru-
gi problem, z którym przyszła miesz-
kanka na zebranie dotyczył wentyla-
cji w klatce przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 52A. Wnioskowała o zdemonto-
wanie nasad kominowych założonych 
w 2011 roku. Wyraziła swoją opinię 
o rozliczaniu centralnego ogrzewania 
w budynkach SSM. Mówiła, że właściw-
szym rozwiązaniem byłoby zdemonto-
wanie podzielników c.o. i zamontowa-
nie ciepłomierzy. Do jej wypowiedzi od-
niósł się Zbigniew Lekston i wyjaśniał, 

że brak bezpośredniej dyskusji to nie 
wymysł Spółdzielni, lecz niejako nakaz 
wynikający z ustawowych zapisów, któ-
re precyzują, w jaki sposób członkowie 
mają występować na WZ, a sprawa za-
montowania ciepłomierzy to wydatek 
setek złotych za sztukę.

O głos poprosił również Andrzej Go-
ściniak. Wypowiedział się o gospodar-
ce odpadami komunalnymi w os. „Che-
mik” i w mieście w ogóle: - Bardzo do-
brze się stało, że administracja pod-
jęła zadanie realizacji programu este-
tycznych miejsc gromadzenia odpa-
dów. To przykład dobrej współpracy 
samorządu spółdzielczego z miejskim. 
Program segregacji odpadów, myślę, 
dobrze rozwija się i jest to pozytyw-
ny aspekt naszego życia publicznego. 
Dziękuję zarówno Miastu, jak i Spół-
dzielni, administracji – i kontynuował, 
tym razem odnosząc się do zaległości 
finansowych w SSM i w mieście w ogó-
le: - Był czas, że ten procent wynosił 6, 
potem 5, a dziś to około 2,7%. Należna 
kwota, która nie wpływa do Spółdzielni, 
mimo wszystko jest jeszcze duża, ale 
jest postęp. W mieście zaś, zaległości 
czynszowe przekraczają roczną wpła-
tę czynszu. Chciałbym zwrócić uwagę 
na to, że da się ten problem rozwiązać, 

„Chemik” za Brysiowym
Tym razem tylko jeden wniosek został przegłosowany do realizacji 

podczas zebrania spółdzielców z „Chemika” (w zeszłym roku 
było ich 4). Co ciekawe, nie dotyczy on wcale stricte ich osiedla, lecz Byt-
kowa – dla bytkowian – w ogóle...
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konsekwentną, systematyczną pracą 
obywateli, samorządu spółdzielczego. 
Warto, aby służby Miasta skorzystały 
z doświadczeń samorządów spółdziel-
czych – nie tylko SSM, ale też SM „Mi-
chał” i innych. By podpatrzono, jak to 
się stało, że tutaj zaległości czynszowe 
są tylko na poziomie około 2-3%. Jeśli 
w zasobach miejskich zaległości czyn-
szowe będą topniały, tym samym znaj-
dą się większe środki finanso-
we na rewitalizację substancji 
miejskiej w budynkach komu-
nalnych – ocenił Gościniak.

Pod koniec dyskusji wróco-
no jeszcze do wniosku z ubie-
głorocznego zebrania, w któ-
rym zwrócono się do UM 
o rozważenie możliwości wy-
konania przejścia dla pieszych przy 
Siemianowickim Centrum Kultury (ul. 
Niepodległości – dop.). - Mieszkańcy 
bardzo często robią sobie skrót, prze-
biegając przez ruchliwą ulicę do przy-
stanku, centrum kultury albo dalej – ar-
gumentowano kilkanaście miesięcy te-
mu. Sprawę rozpatrywano na posie-
dzeniu Komisji ds. Organizacji Ruchu, 
lecz jak oceniono, przyniosłoby to od-
wrotny skutek od zamierzonego i wnio-
sek nie przeszedł. Kwestię tą pod-
czas kwietniowego ZCzS podniósł po 
raz kolejny Klaudiusz Kowolik i prosił 
o ponowne jej rozpatrzenie. - To na-
prawdę jest newralgiczny punkt. Pro-
szę o pochylenie się nad tym raz jesz-
cze, zanim coś przykrego się tam sta-
nie – powiedział członek RO. Podzię-
kował przy okazji za wykonanie „wy-
sepki” na przejściu dla pieszych przy 
ulicy ks. Jana Kapicy, łączące osiedla 
„Chemik” i „Młodych”. Postulował jed-
nak, aby dodatkowo odmalować „ze-
bry”. Marcin Dylus – Naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Urzędu Miasta od-
powiedział: - Rozmawialiśmy o ewen-
tualnym przejściu dla pieszych i uzna-
liśmy, że to miejsce jest zbyt niebez-
pieczne na jego wyznaczenie. Tam są 
dwa „wyloty” z dróg osiedlowych, dwa 
przystanki autobusowe, a sąsiadujące 
przejścia dla pieszych są w odległości 
niespełna 100 metrów od wnioskowa-
nego skrzyżowania. Wykonaliśmy tak-
że bezpieczne przejście na ulicy Ka-
picy. Pochylimy się jeszcze nad tym, 
ale wykonanie w tym miejscu przejścia 
niesie odwrotny skutek. Naczelnik Wy-
działu Infrastruktury obiecał również, że 
wskazane przejście dla pieszych przy 
Kapicy zostanie odmalowane.

Ostatnia sprawa, jaką poruszono 
podczas dyskusji dotyczyła ruchu dro-

gowego na ul. Walerego Wróblew-
skiego, a konkretnie bezpieczeństwa. 
Klaudiusz Kowolik wniósł propozycję, 
by ponownie zastanowić się nad mon-
tażem fotokomórki na światłach dro-
gowych, na wysokości „Lidla”. Miesz-
kaniec wytknął, że niektórzy kierowcy 
nie mają „hamulców” i znacznie prze-
kraczają dozwoloną prędkość. Przez tę 
drogę bardzo często przechodzą, prze-

biegają mieszkańcy osiedla „Chemik” 
i nie tylko, ich bezpieczeństwo może 
być zagrożone. Uruchomienie ponow-
nie systemu pomiaru prędkości wydaje 
się być zasadne – argumentował.

Sprawozdania z...
Zanim do głosu doszli mieszkańcy, 

sprawozdania z działalności za rok 
2015 przedstawiali kolejno – Jan Du-
dek – przewodniczący Rady Osiedla 
oraz Halina Napora – kierowniczka 
ADM os. „Chemik”.

Jan Dudek zaakcentował między in-
nymi potrzebę większego zaangażo-
wania mieszkańców w estetykę osie-
dla – ład i porządek. Realizacja planów 
remontów to jedno, ale dbanie o to, co 
zostało już zrobione to drugi istotny ele-
ment. - Nasza młodzież jest taka sama 
jak wszędzie, trzeba nad nią pracować 
i wychowywać – mówił Przewodniczą-
cy RO i dodał: - Niszczą elewacje bu-
dynków, dewastują place zabaw, wy-
bijają szyby w drzwiach wejściowych. 
Jest to smutne, przykre, ale prawdzi-
we. Nieraz jednak nasuwa się pytanie, 
czy to na pewno tylko młodzież niszczy 
nasze wspólne dobro? Straty rosną, 
a środki na odnowienie zniszczeń po-
chodzą z naszych czynszów... A moż-
na by je wykorzystać na inne niezbęd-
ne cele – podkreślał. Szef RO informo-
wał, że zaległości czynszowe, zarówno 
w mieszkaniach, jak i lokalach użytko-
wych, wyniosły w osiedlu „Chemik” na 
koniec 2015 roku 2,44% - 250.111,00 
zł i zwrócił uwagę, że Rada Nadzor-
cza i Zarząd SSM podejmują konkret-
ne działania, aby te środki odzyskać. 
Również – co zaznaczył – członkowie 
RO poprzez dialog angażowali się i an-
gażują w problemy dłużników.

Dalej zwrócił się do właścicieli psów 
i apelował o sprzątanie po swoich `ach. 

Akcentował, iż często na tym samym 
skwerze, pomimo placów zabaw, ba-
wią się dzieci. Na koniec Przewod-
niczący podziękował Radzie Nadzor-
czej i Zarządowi, a także pracownikom 
ADM i członkom Rady Osiedla za do-
brą współpracę, za wsparcie w rozwią-
zywaniu trudnych problemów.

Halina Napora skupiła się na szcze-
gółowym omówieniu zrealizowanych 

w ub.r. przez ADM zadań 
i punktów Planu Remontów 
na ten rok. Wyszczególniła 
pięć tematów (obszarów), na 
jakich skupiła się administra-
cja, a które mocno interesu-
ją mieszkańców. Problem bra-
ku dostatecznej ilości miejsc 
parkingowych wymieniła jako 

pierwszy. - Odpowiadamy na sugestie 
mieszkańców. Ostatnio zmodernizowa-
liśmy i powiększyliśmy parking przy 
Niepodległości 57-59. W osiedlu ma-
my łącznie 1329 miejsc parkingowych 
– 456 w garażach, 593 – ogólnodo-
stępnych, 280 – na parkingach strze-
żonych. Problem monitorujemy i bę-
dziemy dalej rozważali pojawiające się 
nowe pomysły, sugestie. Dalej – ści-
sła współpraca SSM i Urzędu Miasta 
w zakresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi – tu nawiązała do segrega-
cji odpadów. - W dwa lata wykonano 
10 stanowisk kontenerowych i utwar-
dzono miejsca pod pojemniki do se-
lektywnej zbiórki. Będą kolejne – infor-
mowała. Wysiłki administracji i Rady 
Osiedla ukierunkowane są na „tworze-
nie przyjaznej przestrzeni publicznej”. 
Podjęto je w 2004 roku i są one kon-
tynuowane, czego najświeższym przy-
kładem jest projekt zagospodarowania 
terenu zielonego przy Walerego Wró-
blewskiego 39-41, obok Strefy Roz-
rywki „RENOMA” – przypomniała kie-
rowniczka. Jako ostatni obszar wska-
zała problematykę społeczną. – ADM 
i Rada Osiedla aktywnie włączają się 
w „Budżet Obywatelski”. Angażujemy 
się w organizację wydarzeń kultural-
nych w Bytkowie – „Powitanie Lata”, 
„Święto Bytkowa”, cykl imprez – tzw. 
Sobótek – wyliczała najpopularniejsze 
bytkowskie zdarzenia.

Nad obradami czuwało Prezydium 
Zebrania. W jego skład weszli: Klau-
diusz Kowolik – przewodniczący, 
Wanda Stolarczyk – sekretarz oraz 
Stefan Janda i Paweł Bańka – aseso-
rzy. Komisję Wnioskową stworzyli: Zbi-
gniew Rogoż – przewodniczący, Ewa 
Dinges i Krzysztof Kusz – członko-
wie. Rafał Grzywocz, pes

Osiedle „Chemik”
Wniosek przyjęty podczas Zebrania Osiedlowego

przeprowadzonego 27 kwietnia br. w DK „Chemik”:
1) Wystąpić do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 

z wnioskiem o opracowanie programu rewitalizacji Sta-
wu Brysiowego.
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Sąsiedzki festyn – potrzebny i... udany!
- Słyszałem o Dniu Drzemki, Dniu Bez Przekleństw, a nawet Dniu Bez Bielizny a nie wiedziałem, że jest coś takie-

go jak Europejski Dzień Sąsiada – no, dobrze wiedzieć. Dobrze, że coś z tej okazji się dzieje, co może tych sąsiadów 
właśnie z domu wyciągnąć i zbliżyć – komentował z uśmiechem Mateusz Kantyka, jeden z uczestników festynu ro-
dzinnego, jaki odbył się w sobotę, 21 maja br. w Bańgowie.

Poważnie(j)...
Choć dokładnie data tego ustanowionego dnia przypa-

dła w tym roku na wtorek, 31 maja (to zawsze ostatni wto-
rek maja – dop.), doroczną imprezę w Siemianowicach Ślą-
skich zdecydowano się zorganizować ciut wcześniej. - Fe-
styn odbywa się w naszym mieście co roku. W założeniu 
nawiązuje do realizowanej od kilku lat przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej akcji „Dobrze mieć sąsiada”. Ce-
lem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzebę integracji 
i aktywizacji społecznej sąsiadów w ich lokalnym środowi-
sku oraz rozpropagowanie idei pomocy sąsiedzkiej – tłuma-

czyły panie z MOPS-u. - Każdego roku to wydarzenie od-
bywa się w innej części miasta. W ostatnich dwóch latach 
było to w osiedlu „Tuwima’” oraz przy parafii Ducha Świę-
tego w Bytkowie. Teraz w „Bańgowie”. Co ważne, każdora-
zowo angażują się różne śro-
dowiska lokalne, instytucje, 
ośrodki – tym razem m.in. Ze-
spół Szkół nr 1 w „Bańgowie” 
i Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa – wyjaśniały.

Przy stoliku MOPS moż-
na było między innymi uzy-
skać informację o wolontaria-
cie w ośrodku, o akcji prze-
ciw przemocy w rodzinie, do-
wiedzieć się o możliwości zo-
stania rodzicem zastępczym, 
czy o stosunkowo niedawno 
uruchomionym siemianowic-
kim kole Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, miesz-
czącym się w budynku dawnego sanepidu przy ulicy Jana 
III Sobieskiego 21.

Mniej poważnie(j)...
Jedna iskra – uroczyste otwarcie i ogień – zabawa do wie-

czora – tak można skwitować w dwóch błahych słowach 
festyn rodzinny, zorganizowany przy Zespole Szkół nr 1 
w „Bańgowie”, tym razem pod hasłem „Sąsiad na Dzikim 
Zachodzie”. – Gorąco jak cholera, a jeszcze parę dni temu 
u mnie na ogródku mi pomarzło – komentował krótko pogo-
dę pan Andrzej, michałkowicki działkowicz z ulicy Karola 

Szymanowskiego. Pogoda tego dnia rzeczywiście była jak 
na zamówienie. Dziki Zachód? Był więc piasek, gdzie grano 
w „plażówkę”, tuż obok odbywał się sąsiedzki turniej bad-
mintona, były namioty – z jedzeniem, konie – chętnie ujeż-
dżane, konkurs na najlepszy strój country...

Prawie jak na Dzikim Zachodzie wyglądały dmuchań-
ce, pokazy capoeiry i innych sztuk walki oraz śpiewy dzie-
ci z Zespołu Szkół nr 1, mocno dopingowane przez swoich 
opiekunów.

Sympatycznie przyjęto obozowisko Stowarzyszenia Golę-
szyczanie. W „Bańgowie” jak sięgnąć pamięcią, chyba nie 

było grupy rekonstrukcji historycznej, która zafascynowana 
czasami wczesnego średniowiecza na terenie Śląska, sta-
rała się je współcześnie odtwarzać i utrwalać. A to się po-
dobało, szczególnie, gdy w grę wchodziły pojedynki na mie-

cze, a później przymierzanie 
hełmów, dopasowywanie bro-
ni, ubioru tamtej epoki pod 
(do) siebie... - Precyzyjnie, to 
jesteśmy Golęszycką Drużyną 
Historyczną „Dąb”. W tamtych 
czasach ziemie te zamieszki-
wało słowiańskie plemię z gru-
py lechickiej zwane Golęszy-
czami – tłumaczyli pasjonaci. 
– Stąd też nasza nazwa – do-
dawali. 8-letni Bartek Skwa-
sik z Przełajki komentował na 
żywo:– Mi oni przypominają 
wikingów. Fajne były te walki 

ich. Lubię ten dźwięk miecza na tarczy a to było co chwila. 
Sporo widzów zgromadziło się, aby zobaczyć popularne-

go śląskiego satyryka Grzegorza Poloczka. Ten nie za-
wiódł, bo i pożartował, i pośpiewał – był po prostu sobą.

Pogoda i frekwencja dopisały. Przyszło dużo młodych lu-
dzi. Najlepiej, tradycyjnie, bawiły się dzieci.

Tak po prawdzie, Europejski Dzień Sąsiada – właści-
wie idea wzmocnienia lokalnych więzi społecznych – 
powinien być aktualny (obowiązywać) cały rok. Dobrze, 
że jest, dobrze też cały czas pamiętać o jego głównym 
przesłaniu. Rafał Grzywocz
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40. lat osiedla „Młodych” 40. lat osiedla „Młodych” 40. lat osiedla „Młodych”

Siemianowickie MiniEuro dla Włochów
To był strzał w „10”! – zgodnie komentowali zarówno organizatorzy, opiekunowie dzieci, jak i sami uczestni-

cy. Zorganizowane 4 czerwca br. przez SSM i pod Patronatem Prezydenta Miasta Mini Mistrzostwa Euro-
py w piłce nożnej dla dzieci, z okazji 40-lecia osiedla „Młodych”, były wyśmienitym, emocjonalnym przetarciem 

przed tym, co czeka w czerwcu pił-
karskich kibiców przed ekranami 
ich telewizorów...

Euro, jak to Euro...
Organizatorzy postarali się, aby sie-

mianowickie MiniEuro jak najbardziej 
przypominało prawdziwe mistrzostwa 
Europy – te dobrze znane z dużych 
piłkarskich boisk. Wytypowano trzy bo-
iska piłkarskie, na których odbywać się 
będą mecze. Na główny obiekt spor-
towy mistrzostw wyznaczono boisko 
w osiedlu „Młodych” – obchodzącym 
w tym roku swoje 40-lecie istnienia i to 

był główny argument takiego wyboru. 
A także dwa inne, położone niedaleko 
– w osiedlu „Tuwima” przy ulicy Woj-
ciecha Korfantego oraz przy Szko-
le Podstawowej nr 1. Wszystko po to, 
aby uczestnicy mistrzostw mogli swo-
bodnie rozgrywać swoje mecze, bez 
większych przerw czasowych.

Nie było problemów ze skompleto-
waniem drużyn, które miały wystą-
pić w turnieju. Oprócz zespołów, zło-
żonych z dzieci – uczestników darmo-
wych treningów organizowanych przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową, swoje reprezentacje wyznaczy-
ły też siemianowickie szkoły podsta-
wowe, dowodzone najczęściej przez 
WF-istów albo klubowych trenerów. 
Były też pojedyncze drużyny z Cho-
rzowa, Świętochłowic i Czeladzi.

Podobnie jak na prawdziwych mi-
strzostwach Europy, rozgrywki po-
przedziło losowanie (25 maja br.) – 
z udziałem kapitanów wszystkich ekip. 
Tyle tylko, że losowano nie grupy, bo 
podział na grupy był znany – patrz Eu-
ro 2016 we Francji, a zespoły, które 
będą wcielać się w poszczególne kra-
je, narodowości... Co więcej, w dzień 

losowania kapitanowie zespołów ode-
brali koszulki w barwach i z flagą da-
nego państwa, opatrzone również lo-
giem sponsorów: SSM i Aqua Sprint 
Sp. z o.o.

4 czerwca br.
 ...uczestnicy – dzieci z rocznika 

2006 i młodsze, mogli poczuć się rze-
czywiście jak na prawdziwych mistrzo-
stwach. 

 Zanim zaczęto rozgrywać pierw-
sze mecze, odbyła się ceremonia na 
boisku osiedla „Młodych” – oficjalne 
otwarcie Mini Mistrzostw Europy w pił-

ce nożnej. Wśród licznie zaproszo-
nych gości, głos inauguracyjny zabrał 
Rafał Piech – Prezydent Miasta, któ-
ry stwierdził, że jest zbudowany tym, 
w jaki sposób to mini Euro zorganizo-
wano. Chwalił też dzieci za ich barw-
ne stroje, życząc im sukcesu w grze. 
Ciut wcześniej krótkie wprowadzenie 
przedstawił Zbigniew Krupski – kie-
rownik Domu Kultury „Chemik”. Przy-
pomniał on, że 9 lat temu, decyzją Ra-
dy Nadzorczej i Zarządu SSM opra-
cowano program budowy boisk osie-
dlowych, mających dać mieszkańcom 
osiedli spółdzielczych możliwość czyn-
nego uczestnictwa w zajęciach spor-
towych, a dzieci i młodzież zachęcić 
do uprawiania sportu. Wynikiem tych 
działań – jak mówił – są boiska w osie-
dlach: „Węzłowiec”, „Chemik”, „Michał-
kowice”, „Tuwima” i „Młodych”, a także 
zrealizowane przy współpracy z Urzę-
dem Miasta boisko wielofunkcyjne 
w „Bańgowie”. W ceremonii otwarcia 
uczestniczyli także: Zbigniew Lek-
ston – prezes Zarządu SSM, Jan Du-
dek – przewodniczący Rady Nadzor-
czej SSM, Adam Cebula – przewod-
niczący Rady Miasta, Andrzej Go-

ściniak – radny Sejmiku Śląskiego 
i przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego i Piotr Komraus – pre-
zes Zarządu Wodociągów Siemiano-
wickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Wyprowadzenie drużyn na środek 
boiska przez opiekunów i kapitanów 
poszczególnych drużyn i puszczone 
w powietrze liczne balony były zna-
kiem, że mistrzostwach się rozpoczę-
ły. W meczu inauguracyjnym Polska 
zagrała z Irlandią Północną i zwycięży-
ła, a pierwsza bramkę mistrzostw zdo-
był Maciek Rusin.

Przez kilka kolejnych godzin trwały 
rozgrywki piłkarskie – najpierw w gru-
pach, każdy z każdym, następnie – wzo-
rem mistrzostw – przez ćwierćfinały, pół-
finały aż do meczów o 3 miejsce i wiel-
kiego finału. Kibiców było widać i słychać 
na każdym spotkaniu – to byli zwykle 
ich opiekunowie, rodzeństwo – głośno 
wspierano swoich... Flagi, balony w rę-
kach dopingujących – to też były ele-
menty budujące fajną atmosferę turnieju.

W meczu o trzecie miejsce spo-
tkały się drużyny Anglii („Jedność” 
II) i Szwajcarii („Bańgów” II). Wygra-
li ci drudzy – aż 1:10. W finale z ko-
lei zagrały ze sobą Włochy (Szkoła 
Podstawowa nr 8) oraz Chorwacja 
(„Węzłowiec”). Wynik? Podobnie jak 
w meczu o 3 miejsce – iście hokejo-
wy – 7:1 dla Włochów! – To był turniej 
bardzo udany. Poziom gry był napraw-
dę wysoki i nie brakowało zaskoczeń. 
Przykładowo zawodnicy reprezentacji 
Chorwacji byli jednymi z najmłodszych 
a doszli do samego finału – komento-
wał trener Dariusz Rzeźniczek.

W międzyczasie nieopodal skwe-
ru wypoczynkowego i boiska wielo-

ciąg dalszy na str. 20

Losowanie krajów dla poszczególnych drużyn Turniej otworzył Rafał Piech – prezydent miasta
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funkcyjnego w osiedlu „Młodych” dzie-
ci mogły skorzystać z dodatkowych pił-
karskich atrakcji: z platformy do szyb-
kości podań, bramki na celność strza-
łów czy dmuchanego boiska.

Po finale odbyła się ceremonia za-
kończenia połączona z wręczeniem pu-
charów, medali i upominków dla naj-

lepszych reprezentacji i zawodników. 
Wręczał je między innymi Zbigniew 
Lekston – prezes Zarządu SSM, Jan 
Dudek – Przewodniczący Rady Nad-
zorczej SSM, Małgorzata Pi-
chen – Naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu UM, a także 
trenerzy Dariusz Rzeźniczek 
i Robert Razakowski.

 Puchar za zwycięstwo ufun-
dował Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego. 
Oprócz pucharu, zwycięzcy 
otrzymali medale i oryginal-
ne koszulki NIKE. Za drugie 
miejsce były torby sportowe, 
za trzecie – piłki, zaś czwarte 
– ochraniacze sportowe.

W kategorii specjalnej – na najsym-
patyczniejszą drużynę wybrano, złożo-
ną w zdecydowanej większości z sa-
mych dziewcząt reprezentację Albanii.

Najlepszym strzelcem turnieju został 
Mateusz Odyga (Szwajcaria) – zdobyw-
ca 15 bramek. Najlepszym bramkarzem 
wybrano Igora Sterę (Chor-
wacja). Dodatkowo nagrodzo-
no też najlepszych zawodników 
w konkursach indywidualnych. 
W „bramce na celność” najlep-
szy okazał się Jakub Iwan, z ko-
lei na „Platformie szybkości po-
dań” – Adam Kokoszka.

- Oby jak najwięcej takich wy-
darzeń sportowych w naszym 
mieście. Bardzo cieszę się z te-
go jak poszło naszym – Chor-
wacji. Zawsze chłopacy z rocz-
nika 2008 przegrywali w we-
wnętrznych gierkach UKS-
-u Jedność z kolegami z roczni-
ka 2007 – Anglią. A tutaj w półfi-
nale po raz pierwszy się to uda-
ło. To podwójna satysfakcja – 
mówił Marcin Zawada, ojciec 
Tomka i trener. – To była bar-
dzo fajna gra. Dzieci pokazały 
spore umiejętności, a o dobrej 
postawie reprezentacji Chorwacji, gdzie 
grał mój syn zdecydowały na pewno in-
dywidualne umiejętności, no i ambicja – 
powiedział Krzysztof Kotucha.

Zdaniem Pani Michaliny z ulicy Ja-
na Stęślickiego powinno być więcej 
imprez kulturalno-sportowych w Spół-
dzielni. - Trudno o lepsze miejsca do 
zaprzyjaźnienia się mieszkańców osie-
dla aniżeli imprezy plenerowe. Każ-
dy jest sobie życzliwy, zagaduje, jest 
wspólny temat. A tak to każdy się tyl-
ko mija albo siedzi na ławkach w swo-

ich grupkach – stwierdziła i dodała: - 
Tę imprezę oceniam na „piątkę”. Do-
brze, że upamiętniono 40-lecie nasze-
go osiedla. Młodsi mieszkańcy dopiero 

teraz zdadzą sobie sprawę, że „Mło-
dych” ma już tyle lat.

7-letni Tytus Czyżewski pochwa-
lił się z kolei tym, że choć bramki nie 
zdobył, to dobrze mu szło w obronie. 
- To były fajne mistrzostwa. Najtrud-
niejszy mecz był z Niemcami i Polską. 

Bardzo podobają mi się koszulki, które 
mogliśmy sobie zatrzymać – ocenił Le-
on Piguła z reprezentacji Irlandii Pół-
nocnej i dodał: - Podobała mi się gra 

na boisku szkolnym. - Mecz z Anglią 
był najlepszy, bo najtrudniejszy. Szko-
da, że nic nie wygraliśmy, ale jeden 
remis też jest niezłym wynikiem. Nie 
strzeliłem bramki, ale swoją grę oce-
niam dobrze – stwierdził 8-letni Kuba 
Moi z reprezentacji Walii.

Tomasz Adamowski – mieszka-
niec osiedla „Tuwima” podpowiedział 

z kolei, że tak jak mistrzostwa Euro-
py i świata odbywają się cyklicznie co 
cztery lata – dlaczego takie imprezy 
nie mogłyby się odbywać regularnie 

w naszym mieście? - Spół-
dzielnia i Miasto zainwesto-
wały sporo w boiska z praw-
dziwego zdarzenia. Z tego co 
widzę, dzieci naprawdę garną 
się do gry. A co dwa, co czte-
ry lata uczestniczyłyby w ta-
kich siemianowickich mistrzo-
stwach każdorazowo w więk-
szości inne roczniki dzieci, 
kolejne pokolenia – jak wśród 
profesjonalnych piłkarzy. To 
nawet mogłoby się stać pew-
nego rodzaju wizytówką na-

szego miasta – mówił.
Poczynania młodych zawodników 

śledzili między innymi: Zarząd SSM – 
w komplecie, Jan Dudek – przewodni-
czący Rady Nadzorczej SSM, był też 
Adam Cebula – przewodniczący Ra-
dy Miasta i Andrzej Gościniak – radny 

Sejmiku Śląskiego i przedsta-
wiciel Marszałka Województwa 
Śląskiego, a także Małgorzata 
Pichen – Naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta. 

W imprezie sędziowali, pro-
wadzący na co dzień zajęcia 
z dziećmi Dariusz Rzeźniczek 
i Robert Razakowski oraz Mi-
chał Brela ze Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

Wydarzenia towarzyszące
Obok boiska wielofunkcyjne-

go w osiedlu „Młodych”, pod-
czas rozgrywania meczów i po 
mistrzostwach, na niewielkiej 
estradzie występowali pod-
opieczni Młodzieżowego Domu 
Kultury im. H. Jordana. Były też 
punkty gastronomiczne.

Sponsorami Mini Mistrzostw 
Europy byli: Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

Urząd Miasta, Wodociągi Siemiano-
wickie Aqua Sprint, firma „Zamont”, 
Sklep Sportowy - Tomasz Wolak.

rg

Najlepsi w turnieju:
I miejsce – Włochy:

Szymon Walas, Oskar Ludyga, Franciszek 
Malinowski, Lukas Ster, Antoni Małecki, Dominik 

Pisarski
II miejsce – Chorwacja:

Igor Stera, Tomasz Zawada, Szymon Student, 
Wiktor Kotucha, Dominik Labus, Michał Isurowicz

III miejsce – Szwajcaria:
Piotr Mach, Mikołaj Kukla, Szymon Rola, Artur 

Chmiel, Radek Głąb, Dominik Moczulski
IV miejsce – Anglia:

Mikołaj Gomulak, Mateusz Odyga, Oskar 
Razakowski, Michał Urbaniak, Fabian Konieczko, 

Kamil Holeczek
Najsympatyczniejsza drużyna turnieju:

Albania:
Laura Skolik, Roksana Michalska,  

Patrycja Lipska, Angelika Myśliwiec,  
Natalia Adamoszek, Krzysztof Czekała

Siemianowickie MiniEuro dla Włochów

ciąg dalszy ze str. 19

Poszłyyyyyyyyyyyy
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biuro czynne pon. – pt. 9.00-17.00
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Podczas otwarcia MiniMistrzostw Europy

Nie brakowało zwodów, szybkich akcji... 

Chorwacja – Włochy... finał

Boisko SP nr 1 – Dziewczyny z reprezentacji Albanii 
radziły sobie dzielnie

Kapitanowie wyprowadzali swoje drużyny

Mecz o trzecie miejsce Anglia - Szwajcaria

Boisko „Tuwima”. Sytuacji podbramkowych  
było wiele
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Wielki finał był emocjonujący

Gooool!!!

Chorwacja, czyli dzieci z osiedla „Węzłowiec”  
– z pucharem za drugie miejsce

Część muzyczną obchodów 40-lecia osiedla 
„Młodych” zapewnili podopieczni MDK im. H. Jordana

Wielki finał…

Nagród nie brakowało

Było duszno, ale...
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Siemianowickie MiniEuro dla Włochów



MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/201624

P o d s u m o w a l i



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2016

11 maja br., tym razem nie na boisku czy w sali gimna-
stycznej, a w Domu Kultury „Chemik” spotkali się dzieci – 
uczestnicy bezpłatnych zajęć piłkarskich i ich opiekunowie 
z przedstawicielami Rady Nadzorczej i Zarządu Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz trenerami. Gościem 
specjalnym wydarzenia był Dariusz Gęsior – były piłkarz 
a dziś między innymi Ambasador reprezentacji Polski U-16 
i U-17, mający na swoim koncie ponad 400 występów w pił-
karskiej ekstraklasie i 22 mecze w reprezentacji. Celem 
spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalno-
ści w ramach programu „Piłka nożna w naszych osiedlach” 
oraz wręczenie (zasłużonych) strojów piłkarskich.

Tak to się zaczęło
O tym, jak kiełkowała inicjatywa darmowych treningów pił-

karskich na boiskach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i dalej – w jaki sposób rozwijała się do dzisiaj, mó-
wił obszernie jeden z dwóch 
prowadzących zajęcia trene-
rów – Dariusz Rzeźniczek: - 
Idea realizacji projektu trenin-
gów i nauki gry w piłkę noż-
ną rozpoczęła się w styczniu 
2013 roku, gdy po dwóch ty-
godniach wstępnych rozmów, 
Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa skierowała na 
ręce Rudolfa Bugdoła – Pre-
zesa Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej propozycję współpra-
cy przy realizacji zadań zwią-
zanych ze szkoleniem dzie-
ci i młodzieży, objęcie swoim 
patronatem projektu. W mar-
cu prezes Śląskiego ZPN pi-
semnie poinformował, że Pre-
zydium Zarządu – mając na 
uwadze spółdzielcze zamie-
rzenia dążące do popularyza-
cji piłki nożnej – pozytywnie 
odniosło się do prośby. Śląski Związek Piłki Nożnej objął 
patronat oraz udzielił – poprzez Wydział Szkolenia – pomo-
cy szkoleniowej w formie wytypowania trenerów do prowa-
dzenia zajęć z dziećmi oraz zaopatrzenia w niezbędne ma-
teriały – streścił trener.

I takim sposobem właśnie od samego początku zajęcia 
piłkarskie prowadzą dwaj byli piłkarze – wspomniany Da-
riusz Rzeźniczek oraz Robert Razakowski. Pierwsze spo-
tkania organizacyjne odbyły się w maju 2013 roku. Inaugu-
racja nastąpiła na początku czerwca tegoż roku na boisku 
wielofunkcyjnym w Michałkowicach. Na inicjującym treningu 
– przy deszczowej pogodzie – pojawił się trener Robert Ra-
zakowski, jego syn Oskar i jeszcze jeden młody michałko-
wiczanin, a także Zbigniew Krupski – zajmujący się spra-
wami organizacyjnymi oraz dziennikarz „MS”... Chłopcy za-

grali minimecz 1 vs 1 na mokrej nawierzchni, przy padają-
cym deszczu. Można powiedzieć, że był w zasadzie pierw-
szy mecz tych treningów w ogóle...

Chyba nikt wówczas nie przypuszczał nawet, że inicjaty-
wa Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozwinie się 
w naszym mieście na tyle, że po trzech latach można bę-
dzie zakomunikować, iż przez treningi przewinęło się do-
brze ponad 300 dzieci!... Z treningu na trening frekwen-
cja rosła, informacja o nich rozchodziła się między kole-
gami, nawet koleżankami – w szkołach, na podwórku. Od 
ucha do ucha. Co ciekawe, od początku do teraz w zaję-
ciach brało udział ponad 30 dziewcząt, z czego 12 chodzi 
na nie do dzisiaj.

Mówiąc o zajęciach piłkarskich, Dariusz Rzeźniczek zwró-
cił również uwagę na fakt, że na treningach coraz częściej 
goszczą trenerzy z klubów piłkarskich, oceniając umiejęt-

ności młodych zawodników. 
- Kilku naszych wychowan-
ków już trafiło do szkółek pił-
karskich: GKS-u Katowice, 
MKS-u Siemianowice, Aka-
demii Piłki Nożnej Siemia-
nowice Śląskie, KS Stadion 
Śląski. Jeden z nich – Mate-
usz Odyga, trafił do Akade-
mii Młode Orły, która współ-
pracuje bezpośrednio z Pol-
skim Związkiem Piłki Nożnej 
– wyliczał przykłady.

Kolejnym elementem spo-
tkania była prezentacja mul-
timedialna złożona ze zdjęć 
i opatrzona komentarzem. Był 
to swoisty, bogato ilustrowa-
ny przekrój najważniejszych 
wydarzeń wokół treningów na 
przestrzeni ostatnich trzech 
lat. Przypomniano w niej mię-
dzy innymi o pierwszych spo-

tkaniach organizacyjnych, inauguracyjnych treningach, tur-
niejach międzyosiedlowych, halowych turniejach świątecz-
nych i sparingach – na przykład z rówieśnikami GKS-u Kato-
wice. Wielką gratką dla wszystkich uczestników było uroczy-
ste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w osiedlu „Młodych”. Na 
okolicznościowym turnieju pojawił się wówczas Jerzy Dudek 
– bramkarz, wielokrotny reprezentant Polski, wzór do naśla-
dowania dla wielu z młodych piłkarzy. Wspomniano również 
pierwsze spotkanie podsumowujące – z listopada 2013 roku.

To powrót do korzeni
 - Od kiedy pamiętam, a pracuję już tutaj wiele lat, Siemia-

nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawsze była zwolenni-
kiem zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży. 
Już w latach 70. i 80. organizowano w osiedlach turnieje pił-

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

t r e n i n g i ,  w y b i e g a l i  s t r o j e !
- Oby ta idea rozwijała się z korzyścią dla dzieci, aby trenowało ich coraz więcej, a przez co poziom całej naszej 

piłki szedł w górę – mówił podczas okolicznościowego spotkania Dariusz Gęsior, były piłkarz, reprezentant Polski, 
wicemistrz olimpijski z Barcelony’92 a dziś przewodniczący Wydziału Szkolenia Śląskiego ZPN. Trzy lata, ponad 
310 uczestników ogółem i wciąż niemalejące zainteresowanie – tak rysują się dziś darmowe zajęcia piłkarskie dla 
dzieci, zainicjowane w 2013 roku przez SSM.

ciąg dalszy na str. 26

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych w czerwcu:

 „Michałkowice” - poniedziałki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” – wtorki

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

- „Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” – czwartki

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

Kategoria +12
„Węzłowiec” i „Tuwima”; Poniedziałki – 16.30-18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły

Dodatkowe zajęcia doszkalające
Wtorki – 17.00 – 18.30

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
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ciąg dalszy ze str. 25
karskie – wspominał Zbigniew Lekston – prezes Zarządu 
SSM. Inicjatywa zapoczątkowana w 2013 roku to nawiąza-
nie do tej tradycji. Jej głównym założeniem było oderwanie 
dzieci od komputerów i wyciągnięcie ich na świeże powie-
trze. W 2010 roku powstał plan budowy nowoczesnych bo-
isk wielofunkcyjnych, bezpiecznych dla dzieci. Do 2015, co 
roku oddawaliśmy do użytku jeden obiekt sportowy, każdo-
razowo w innym osiedlu i dla 
wszystkich. Dostawaliśmy jed-
nak sygnały, skargi, że na tych 
boiskach grają cały czas star-
si – starsza młodzież i nie do-
puszczają do gry dzieci. Po-
przez zorganizowanie tych tre-
ningów, myślę, daliśmy szansę, możliwość korzystania 
z tych obiektów sportowych wszystkim – reasumował.

W dalszej części wypowiedzi, prezes SSM podziękował 
trenerom za zaangażowanie i „serce” wkładane w zaję-
cia. Dziękował również obu prezydentom miasta, zarówno 
obecnemu Rafałowi Piechowi (Urząd Miasta na spotka-
niu reprezentowała Natalia Wojna-Stolorz z Wydziału Kul-
tury i Sportu – dop.), jak i poprzedniemu – Jackowi Guze-
mu. Przypomniał, że władze miasta wsparły tę inicjatywę, 
gdy Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa stanęła pod 
koniec 2013 roku przed problemem: Co zrobić z treninga-
mi w okresie późno jesiennym i zimowym? Treningi w czte-
rech sal ach gimnastycznych siemianowickich szkół – re-
alizowane od listopada do kwietnia – zapewniły i zapew-
niają do dzisiaj ciągłość zajęć. Były również podziękowania 
dla Zbigniewa Krupskiego – kierownika DK „Chemik”, koor-
dynującego sprawy organizacyjne oraz rodziców za to, że 
zechcieli skorzystać z oferty SSM, wypełniając deklarację 
i zapisując swoje dzieci na zajęcia.

Oby idea rozwijała się
Później głos zabrał gość specjalny spotkania – Dariusz 

Gęsior, który stwierdził, że jako ambasador reprezenta-
cji Polski U-16 i U-17 gorąco przyklaskuje takim inicjaty-
wom, jaka zrodziła się w zasobach SSM: – Tak jak UEFA, 
poprzez prowadzone projekty zaszczepia dzieciom bakcy-
la do gry w piłkę w świecie, tak Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa robi to na gruncie lokalnym. Być może 
dla niektórych gra w piłkę nożną stanie się pasją życiową, 
tak jak swego czasu stało się dla – tu zwrócił się bezpo-
średnio do dzieci – Waszych trenerów. Cieszę się, że zaj-
mują się tym dwaj trenerzy, których dobrze znam, bo długo 
grali w piłkę. Szkolenie młodzieży przez byłych piłkarzy nie 
jest niestety w Polsce popularne, tym bardziej ten projekt 
cieszy. Oby ta idea rozwijała się z korzyścią dla dzieci, aby 
trenowało ich coraz więcej, a przez co poziom całej naszej 
piłki szedł w górę. Być może uda się pomysł zaszczepić na 
inne spółdzielnie? – powiedział wicemistrz olimpijski z Bar-
celony’92, gratulując i dziękując na zakończenie.

Wybrali piłkę – dostali stroje
To, że udało się wyciągnąć ponad 300 dzieci z domu 

na zajęcia piłkarskie a tym samym zachęcić do aktywno-
ści fizycznej, podkreślano podczas spotkania kilkukrotnie. 

W maju kolejna grupa dzieci otrzymała profesjonalne stro-
je piłkarskie. W listopadzie 2013 – 72, teraz – 54. Na tryko-
tach – obok Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 
widnieją loga sponsorów – Wojskowych Zakładów Mecha-
nicznych S.A. (Rosomak S.A.) oraz Wodociągów Siemiano-
wickich Aqua Sprint Spółka z o.o. Im również podczas te-
go okolicznościowego spotkania dziękowano za wsparcie.

Stroje piłkarskie wręczali wspólnie Dariusz Gęsior, Zbi-
gniew Lekston i Jan Dudek 
przy wsparciu trenerów. Rado-
ści nie było końca. Nie dziwota 
– Czy jest jakieś dziecko, któ-
re nie lubi otrzymywać prezen-
tów? Najmłodsi od razu je ubie-
rali i pokazywali się swoim ro-

dzicom, dziadkom. Pozowali również do wspólnego zdjęcia, 
wieńczącego to wydarzenie. Ci, którzy nie mogli być tego po-
południa w sali Domu Kultury „Chemik”, odebrali stroje pod-
czas majowych treningów.

Swoją radością dzielili się chętnie: - Bardzo podoba mi 
się ten strój. Jest taki fioletowo-niebieski i przepuszcza po-
wietrze. Mam też fajny numer – „dziewiątkę”. Warto było 
chodzić przez tyle miesięcy, chyba to już 2-3 lata – mówił 
11-letni Wiktor Bielecki. – Koszulka, getry, spodnie, ale ko-
szulka jest najlepsza – chwalił z kolei 8-letni Wiktor Kotu-
cha i dodawał: - Chodzę na treningi często. W poniedział-
ki są, ale czasami chciałbym, by było ich więcej – dopowie-
dział. 9-letni Michał Kokoszka powiedział z kolei: - Fajne 
jest to, że w ogóle coś dostaliśmy. Bardzo mi się podoba 
ten strój. Wreszcie. Widziałem jak inni koledzy biegali w ta-
kich koszulkach i zastanawiałem się czasem, dlaczego oni 
mają a ja nie? Teraz mam i ja – mówił ucieszony.

Sympatycznie wypowiadali się po zakończeniu spotkania 
również rodzice. – Bardzo dobrze, że był Darek Gęsior. To 
podnosi rangę wydarzenia. Dobrze, że ktoś stara się od-
ciągnąć dzieciaki od komputerów, telefonów w taki sposób 
– na dwór, na halę. Do sportu – stwierdził Krzysztof Ko-
tucha. – Idea bardzo fajna. Bartek bardzo lubi chodzić, po 
prostu jest zadowolony. On sam chce trenować, nie trzeba 
go do tego ciągnąć. Moja ocena jest bardzo pozytywna – 
ocenił Robert Widurski, ojciec Bartka.

Spotkanie było również okazją do zapowiedzi turnieju pił-
karskiego dla dzieci. Miniturniej Mistrzostwa Europy w Piłce 
Nożnej zaplanowano na sobotę, 4 czerwca. To główne wy-
darzenie obchodów 40-lecia osiedla „Młodych”.

Nadmieńmy jeszcze, że Redakcja od pierwszych zajęć, 
co miesiąc przekazuje wieści o treningach, wzbogacone 
wypowiedziami uczestników, ich opiekunów i trenerów oraz 
ilustrując je bogato zdjęciami.

Zapisy? Otwarte
Wciąż można zapisywać dzieci na treningi. Nie kosztu-

ją nawet złotówki. Wystarczy przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowiednią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamiętać jednak o sztywno ustalo-
nym przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują dwie gru-
py - 7-9 i 10-12 lat). 

Rafał Grzywocz

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Podsumowali 
treningi,  

wybiegali stroje!

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!
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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

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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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

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
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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

OD MARCA br. Gabinet Okulistyczny dr n. med. 
Lucyny Moćko zostanie przeniesiony na ul. 
Chopina 1A w Siemianowicach Śląskich 
(obok „Panienki”). W tej samej lokalizacji po-
wstanie Gabinet Ortopedyczny dr n. med. 
Krzysztofa Moćko, neurologiczny lek. med. 
Joanny Krzemińskiej oraz Zakład Optyczny. 
Rejestracja telefoniczna: 72 228 11 81 oraz 
osobista – pn-pt 1000 - 1700 

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 

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

tel. 604 243 950

ELEKTRYK – usługi, wymiana tablic liczni-
kowych, bezpiecznikowych, usuwanie awarii 
elektrycznych, instalacje elektryczne, wymia-
na – modernizacja, tel. 662 653 111

MALOWANIE, tapetowanie, 
panele, gładzie, 

tel. 32 228-94-44, 609 255 283 

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

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja,

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

Ogłaszaj się  
w „MS”

naprawdę warto

SKUP płyt winylowych,
 tel. 32 770 16 63, 516 340 925

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

NAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel.603 898 300

KUPIĘ dom lub mieszkanie, 
  tel. 509 954 191

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 602 172 527

KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe, ok. 50 
m2, na ulicy Okrężnej lub w Bytkowie,  
 tel. 533 098 832

MIESZKANIE do wynajęcia 38 m2,  
 tel. 693 134 785

MIESZKANIE 60 m2, IV p., Grun-
waldzka, sprzedam bez pośredników, 
  tel. 602 721 130

MIESZKANIE własnościowe na osie-
dlu „Bańgów” przy ul. M. Skłodowskiej-
-Curie, 51,05 m2, pierwsze piętro, klat-
ka środkowa, zadbane, słoneczne, bli-

sko szkoły. Cena: 143.000 PLN do ne-
gocjacji, osoba prywatna,  
 tel. 698 627 558

MIESZKANIE własnościowe 3-pokojo-
we 61 m2, III piętro ul. Korfantego za-
mienię na 2 pokoje własnościowe 31 
m2 przy ulicy Korfantego 9,  
 tel. 604 167 306

OGŁOSZENIA mieszkaniowe, 
www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 602 172 527

POSZUKUJĘ mieszkania 2-pokojo-
wego do wynajęcia, względnie kup-
na. Osiedla: Chemik, Węzłowiec, Mło-
dych,  tel. 572 919 718

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

SPRZEDAM mieszkanie 2 poko-
je, 33,2 m2, 4 piętro, przy ul. Poczto-
wej, po generalnym remoncie. Cena 
155.000 zł,  tel. 602 172 527

SPRZEDAM mieszkanie 63 m2, po re-

moncie, os. Młodych,  tel. 796 566 936

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe, 
48 m2 na ulicy Wróbla, 
  tel. 505 448 286

WYNAJMĘ mieszkanie, centrum Sie-
mianowic,  tel. 515 046 475

ZAMIENIĘ mieszkanie 2-pokojowe, 
33,2 m2, 4 piętro przy ulicy Pocztowej, 
po generalnym remoncie – na więk-
sze,  tel. 602 172 527

ZAMIENIĘ/sprzedam kawalerkę na ul. 
Korfantego w dobrym stanie, gotową 
do zamieszkania, na 2 pokoje z balko-
nem,  tel. 796 230 783

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

FIRMA GUZ - Technika Piekarnicza 
Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowi-
cach Śl., zatrudni osobę z doświad-
czeniem na stanowisko: Elektryk-au-
tomatyk. Praca na pełny etat (możli-
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wość zatrudnienia na ½ etatu). Zapy-
tania oraz CV prosimy wysyłać na ad-
res: biuro@guztech.com.pl, 
  tel. 32 229-49-27, 501 598 222

ODSTĄPIĘ lokal użytkowy, 21 m2, os. 
Młodych,  tel. 501 468 348

SPRZEDAM bar „LOTOS”, Siemiano-
wice, ul. Wróbla 9,  tel. 508 290 123

SPRZEDAM działki rekreacyjne w Pił-
ce koło Koszęcina, 
  tel. 667 722 766, 505 292 681

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 zamienię na Węzłowcu przy 
pętli – na garaż przy Atrium,  
 tel. 512 197 721
KUPIĘ garaż na Chemiku,  
 tel. 795 234 708
KUPIĘ garaż, rejon Grunwaldzka/Ło-
kietka,  tel. 505 053 309

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 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 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

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

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)
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Jesteśmy wdzięczni
Siemianowicka Spółdzielnia

Mieszkaniowa
Prezes Zarządu

Pan Zbigniew Lekston
Jesienią 2015 roku zwróciłem uwa-

gę Administracji SSM o uszkodzonym 
czujniku oświetlenia na 4-tym piętrze 
klatki schodowej przy ul. Jagiełły 37a 
(świeciło się 24 godz. na dobę). Po mo-
jej interwencji pracownik SSM wymie-
nił czujnik na inny, podobno nowszej 
generacji – chociaż w mojej ocenie – 
poprzednie były lepsze i estetyczniej-
sze. O sposobie zainstalowania nowe-
go czujnika niech świadczy załączo-
ne przeze mnie zdjęcie. W tej sprawie 
interweniowałem jeszcze 3-krotnie. 
Ostatnio elektryk naprawiał urządze-
nie w kwietniu br. Nadal bez poprawy.

Problem z czujnikiem polega na nie-
właściwym ustawieniu urządzenia – 
brak reakcji. Czujnik ruchu oświetle-
nia klatki oddalony jest od moich drzwi 
na około 4,5 m. Wychodząc wieczorem 
z mieszkania muszę szukać po ciemku 
przycisku windy, natomiast gdy wracam 
do domu czujnik działa tylko 5 sekund. 

W tym czasie nie jestem w stanie otwo-
rzyć drzwi. Krótkotrwały czas oświetle-
nia klatki schodowej może być przyczy-
ną nieszczęśliwego wypadku, np. pod-
czas schodzenia z 5-go piętra w dół.

Po mojej ostatniej interwencji Pan 
Redaktor w majowym numerze „MS” 

pozwolił sobie nawet na pewną dy-
gresję – odpowiadając na moją in-
terwencję zasugerował, że „niektó-
re z nich ulegają uszkodzeniu, czę-
sto za sprawą samych mieszkań-
ców”. Odbieram to, jako zarzut pod 
moim adresem. Nie tego oczekiwałem 
od SSM. Być może źle są widziane in-
terwencje od mieszkańców. Zamiast 
uznania za moje zainteresowanie się 
istotnymi sprawami dla SSM, a przede 
wszystkim dla nas samych lokatorów, 
Pan Redaktor pośrednio kieruje zarzut 
pod adresem. To jest niebywałe. W tej 
sprawie oczekuję od Zarządu SSM 
przeprosin.

Odnoszę wrażenie, że Pan Redaktor, 
a może nawet sam Zarząd SSM nie 
lubi jakichkolwiek interwencji ze stro-
ny lokatorów. Na poświadczenie mo-
jego odczucia niech świadczy moja in-
na interwencja e-mailem z 8. 10. 2015 
r. dotycząca niedokończonego remon-
tu bloku przy Jagiełły 41. Wówczas po 
moim e-mailu także Pan Redaktor nie 
przyznał mi racji o niewłaściwym mon-
tażu rynien spustowych podczas ocie-
plenia bloku przez wykonawcę. Rów-
nież inwestor, czyli SSM nie dokonał 
właściwego odbioru zlecenia. Przesła-
łem wówczas opis wraz ze zdjęciem 
wskazującym na ewidentny brak rynien 
spustowych w środkowej części bloku. 
Pan Redaktor w „MS” nie zgodził się ze 
mną. Dał mi do zrozumienia, że cel był 
zamierzony, bo rynny miały być akurat 
tam zamontowane w innym terminie. 
Faktycznie po moim piśmie przyjechała 
specjalna ekipa z wysięgnikiem w ce-
lu zamontowania brakujących rynien. 
Gdzie tutaj logika, a gdzie koszty?

O te i inne koszty właśnie mnie cho-
dzi. Staram się zwracać uwagę na 
wszelkie nieprawidłowości, które doty-

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

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierw-
szego spotkania, co należy do do-
brego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też 
telefonując do nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka wo-
la i co reguluje Prawo prasowe, zastrzec do wiadomo-
ści redakcji. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtu-
jącej sprawy i przemyślane zdania, większą odpowiedzial-
ność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobre-
go imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksy-
ma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo wróblem wy-
leci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i którzy w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 

debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które 
oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też 
może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 

zbyt późno, by ją dogłębnie, zgod-
nie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i ich przetwarzanie, co umożliwi przekazanie poru-
szonego problemu odpowiednim komórkom organizacyj-
nym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publika-
cji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatko-
wo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub 
świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje naj-
mniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, 
by była dobrej jakości w druku, często miałaby wymiar zale-
dwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na wzglę-
dzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim aparacie lub 
nie liczyć na publikację. Redakcja „MS”

Słowo wróblem...
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ciąg dalszy na str. 32

czą nas samych, a SSM powinna dbać 
o naszą wspólną własność.

W sprawie nieczynnego czujnika 
oświetlenia też interweniowałem, bo 
światło na klatce schodowej na 4-tym 
piętrze przy Jagiełły 37a świeciło się 
przez 24 godziny na dobę i to przez kilka 
tygodni. Nikt się tym nie zainteresował.

Wielokrotnie do SSM piszę e-maile 
w różnej sprawie, bo jako współloka-
tor na zebraniach SSM nie mam prak-
tycznie prawa głosu, a jego brak znie-
chęca mnie do przychodzenia na Spół-
dzielcze zebrania. Parę lat temu zgło-
siłem na zebraniu mieszkańców pro-
blem, który oczywiście zanotowano, 
ale i tak z tego nic nie wyszło.

Pana Prezesa proszę o właściwą in-
terwencję w powyższej sprawie.

Pozdrawiam Józef Durlak,
ul. Jagieły 37a/13

w zał.: 1. Zdjęcie obecnie zamonto-
wanego czujnika

2. Zdjęcie z mojej interwencji w dniu 
8.10. 2015 r. w spr. braku 2-ch rynien 
na bloku przy Jagiełły 41

Zarząd SSM: List do Prezesa skie-
rował Pan za pośrednictwem redak-
cji „MS” i stąd odpowiadamy na ła-
mach. Mając na względzie opisa-
ny przez Pana problem związany 
z działaniem czujnika oświetlenia in-
formujemy, że ADM os. „Węzłowiec” 
dokonała jego wymiany. Jednocze-
śnie uwzględniając wskazaną odle-
głość od mieszkania administracja 
zabuduje dodatkowy czujnik, który 
winien wyeliminować niedogodno-
ści Pana dotyczące. Za opieszałość 
administracji przepraszamy.

Nie rozumiemy skąd przeświadcze-
nie jakoby nasza uwaga w poprzed-
niej odpowiedzi: niektóre z nich ulega-
ją uszkodzeniu, często za sprawą sa-
mych mieszkańców miałaby być kie-
rowana jako zarzut pod Pana adre-
sem. Było to jedynie stwierdzenie 
faktu, iż takie przypadki występują 
dość często w zasobach Spółdzielni.

Nieprawdą jest, że redakcja „MS” 
a przede wszystkim Zarząd SSM 
nie lubią interwencji mieszkańców 
wskazujących na niewłaściwe dzia-
łanie poszczególnych komórek SSM 
lub wskazujących na usterki lub nie-
doróbki. Zarząd SSM nie jest w sta-
nie być wszędzie i nadzorować 
wszystkich najdrobniejszych prac. 
Chcemy zdecydowanie podkreślić, 
że jesteśmy wdzięczni za wszystkie 

uwagi, bo ich celem jest przecież 
poprawa zamieszkania. Przy okazji 
także Panu składamy podziękowa-
nie z okazywaną aktywność i zachę-

camy do dalszego przekazywania 
nam ewentualnych kolejnych uwag 
i spostrzeżeń.

Odnosząc się do uwag z „MS” 
11/2015 jakoby brak rur był zamie-
rzony lub spowodowany oszczędza-
niem materiałów już wtedy w odpo-
wiedzi nie godziliśmy się z tym po-
glądem, gdyż ocieplenie budyn-
ku nie było zakończone i trwały tam 
jeszcze roboty – ostateczny termin 
ich odbioru to 12. 11. ub.r.

Zapewniamy Pana w tym miejscu, 
że okresowy brak rur spustowych 
spowodowany koniecznością prze-
budowy nie pociągnął za sobą ja-
kichkolwiek dodatkowych kosztów.

Działkowcy
Chciałbym poruszyć problem parko-

wania działkowców: Na osiedlu Korfan-
tego na ulicy wzdłuż ogródków dział-
kowych w kierunku lasku bytkowskiego 
notorycznie parkują swoimi samochoda-
mi działkowcy, choć miejsca na parkin-
gach przy tej ulicy jest bardzo dużo. Sa-
mochody te stwarzają zagrożenie, po-
nieważ ulicą tą jeżdżą rowerzyści, spa-
cerują ludzie z wózkami a dojeżdżający 
samochodami do swoich posesji i ga-
raży muszą wykonywać slalom między 
ludźmi i zaparkowanymi samochodami 
nie mówiąc już o wymijaniu się samo-
chodów, które w ogóle jest nie możliwe. 
A chyba po to są parkingi, żeby z nich 
korzystać. Nie trzeba parkować pod sa-
mym płotem. Proszę więc o interwencję 
w tej sprawie i umieszczenie na tej ulicy 
znaku „Zakaz postoju”.

Darek
– nazwisko do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Wymieniona droga jest 
własnością miasta i zarządzana jest 
przez Urząd Miasta. Powyższy wnio-
sek prosimy skierować do właściciela.

Trwa remont
A potem mieszkańcy spytają gdzie 

znika fundusz remontowy – zdjęcie 
w e-mailu

piotrjaworski...@...

Od redakcji: Mimo naszej prośby 
w przesłanym do Pana e-mailu nie 
otrzymaliśmy zwrotnie adresu, jakie-
go budynku widoczna na zdjęciach 
– niestety, nie nadają się do druku 
– klatka schodowa dotyczy. Z prze-
prowadzonego przez nas rozeznania 
wynika, domyślamy się, że fotogra-
fie obrazują trwający remont przy 
ul. Komuny Paryskiej. Jak poinfor-
mowano nas w ADM os. „Centrum” 
uporządkowano już instalacje tele-
techniczne a remont winien być za-
kończony jeszcze w III kwartale br.

Kiedy zostaną 
dokończone...

Witam serdecznie.
W kwietniowym wydaniu gazetki Moja 

Spółdzielnia numer 271/2016, poruszo-
no temat stanu wizualnego klatki scho-
dowej przy ul. Franciszka Zubrzyckie-
go 1, jaki pozostał po modernizacji oka-
blowania i wymianie domofonów. W od-
powiedzi Zarząd SSM stwierdził, cyt.: 
„W klatce schodowej budynku przy ul. 
Franciszka Zubrzyckiego 1 przeprowa-
dzano prace porządkujące istniejące tam 
instalacje teletechniczne. Obecnie roboty 
te zostały zakończone. Klatka zostanie 
przywrócona do poprzedniego stanu naj-
dalej do końca bieżącego miesiąca.” Ga-
zetka została wydana w miesiącu kwiet-
niu, zatem zgodnie z deklaracją Zarządu 
SSM, klatka schodowa winna być odma-
lowana do końca tegoż miesiąca. Tym-
czasem, jest już początek maja, a z obie-
canych przez Państwa prac nic nie zo-
stało zrealizowane. W dalszym ciągu wy-
stępują liczne dziury w ścianach oraz po-
sadzce klatki schodowej, odsłaniające 
wymienione przewody. Pytam zatem po-
nownie, kiedy prace te zostaną dokoń-
czone? W kwietniu, którego roku? Czy 
opłaca się Państwu składać obietnice, 
których wiecie, że nie spełnicie? Od lo-
katorów wymagają Państwo terminowe-
go opłacania należności czynszowych, 
a co z terminowością Spółdzielni wzglę-
dem mieszkańców? Pozdrawiam,

Mieszkanka osiedla „Młodych”
- dane osobowe oraz adres e-mail 
wyłącznie do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Potwierdzamy, iż po-
dany w kwietniowym wydaniu „MS” 
termin zakończenia robót nieco się 
przesunął. Za zwłokę ADM os. „Mło-
dych” przeprasza i informuje, że 
prace te zostały już wykonane.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Trawnik raz jeszcze 
i płot

Witam serdecznie.
Chciałam jeszcze raz poruszyć spra-

wę dotyczącą działań administracji os. 
„Centrum”, czyli kierownictwa admini-
stracji na terenie posesji przy ulicy Ko-
muny Paryskiej 6b i c. W październiku 
2014 roku jeden z lokatorów budynku 
interweniował na łamach waszej ga-
zety w liście pt „ Zdewastowano nam 
ogrodzenie” o dokończenie ogrodze-
nia przy parkingu, tj. jego domknię-
cie od strony budynku przy ulicy Paw-
ła Śmiłowskiego i jego naprawę, do 
tej pory nic w tej sprawie nie zrobio-
no (zdjęcie). Z kolei ja w liście z czerw-
ca 2015 rok w temacie „ Zaniedbany 
trawnik” interweniowałam w sprawie 
zaniedbanego trawnika i kwietników, 
gdzie po moim liście skoszono trawę, 
ale w tym roku sprawa się powtarza, 
co przedstawiają kolejne zdjęcia. Nad-
mienię jeszcze, że kierownik obiecał 
lokatorom zmianę trawnika gdyż ten 
jest zachwaszczony. Na koniec jesz-
cze wspomnę, iż klatki schodowe od 
prawie 10 lat nie były malowane i mi-
mo dbałości lokatorów o czystość i fi-
ranki w oknach jest brudno.
B. – nazwisko do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Zgodnie z przyjętym 
haromonogramem malowanie klatki 
schodowej w budynku przy ul. Ko-
muny Paryskiej 6 przewidziane jest 
w 2017 roku. Uzupełnienie brakują-
cego elementu ogrodzenia ADM os. 
„Centrum” wykona jeszcze w bie-
żącym miesiącu. W sprawie ponow-
nego urządzenia trawnika prosi-
my o bezpośredni kontakt z Kierow-
nikiem administracji osiedla w ce-
lu ustalenia zakresu ewentualnej re-
nowacji.

Ostrzeżenie dla ADM
Szanowny Redaktorze.

Chcę poruszyć temat związany 
z funkcjonowaniem ADM „Michałkowi-
ce”. Jestem mieszkańcem osiedla Ro-
botniczego w Michałkowicach od po-
nad 20 lat i nie od dziś obserwuję brak 
reakcji administracji na potrzeby zgła-
szane przez mieszkańców, czy to li-
stownie, czy telefonicznie. We wrze-

śniu 2015 r. mieszkańcy bloku, w któ-
rym mieszkam przy ul. Obrońców War-
szawy zwrócili się do SSM z proś-
bą o zamontowanie wycieraczek ze-
wnętrznych przed wejściem, gdyż przy 
remoncie klatek schodowych zostały 

one zlikwidowane. Ponadto w związku 
ze zmianą lokalizacji śmietnika monito-
waliśmy o ustawienie ulicznego kosza 
na śmieci, a także pojemnika na pia-
sek, ponieważ w okresie zimowym pia-
sek zostaje wysypywany bezpośrednio 
na trawę. Muszę zaznaczyć, iż po wie-
lokrotnych telefonicznych monitach - 
po paru miesiącach – ADM „Michałko-
wice” wycieraczki zamontowała. O ko-
szu na śmieci i pojemniku na piasek 
do dnia dzisiejszego cisza. Administra-
cja nie odpowiada na pisemne wnioski 
mieszkańców, ani też nie informuje na 
tablicy ogłoszeń, po prostu pozostawia 
lokatorów w ogólnej niewiedzy.

Jakże zdziwiłem się, gdy miesiąc te-
mu został postawiony kosz na śmie-
ci przy sąsiednim budynku spółdziel-
czym (a w tym rejonie są tylko te dwa 
należące do SSM). Nie wnikam, czy lo-
katorzy wnioskowali o ustawienie ko-
sza czy nie, nie mniej administracja 
powinna zamontować również kosz 
na śmieci przed budynkiem lokatorów, 
którzy takowy wniosek złożyli.

Kolejny nierozwiązany problem sta-
nowi odór wydobywający się z piwni-
cy bloku od października 2015 r. Pra-
cownicy ADM przychodzili i sprawdza-
li przyczynę fetoru, wniosek był ta-
ki, iż jest to rozkładające się zwierzę. 
Na wniosek ADM lokatorzy sprawdzi-
li piwnice nie znajdując sugerowanego 
przez administrację źródła zapachu. 
Minęło pół roku a nieprzyjemny za-
pach wraca najczęściej w okresie na-
głych zmian ciśnienia atmosferyczne-
go (przy złej pogodzie). Telefoniczne 
powiadomienia o tym, iż najprawdopo-
dobniej jest to nieszczelna kanalizacja 
(wylot) nie dają rezultatu w postaci ja-
kiegokolwiek działania.

Przytoczone powyżej sprawy są 
pewnie trywialne, ale jednak – z per-

spektywy mieszkańca – działania ADM 
„Michałkowice” są niezrozumiałe, ad-
ministracja nie liczy się z lokatorami, 
nie odpowiada na wnioski, nie dzia-
ła prawidłowo, co w konsekwencji jest 
bardzo frustrujące.

Proszę o interwencję i zobowiązanie 
ADM „Michałkowice” do likwidacji nie-
prawidłowości związanych z realizacją 
wniosku lokatorów z dnia 7. 09. 2015 r., 
a także usunięciem przyczyn nieprzy-
jemnego zapachu na klatce schodo-
wej.

Z poważaniem
Mieszkaniec

- załączniki i dane osobowe do wia-
domości redakcji.

Zarząd SSM: Opisane przez Pana 
niedociągnięcia w pracy administra-
cji os. „Michałkowice” takie jak brak 
odpowiedniej reakcji na zgłoszenia 
zamieszkałych, chociaż dotyczą być 
może często drobnych problemów 
nie są wcale trywialne, gdyż naszym 
zdaniem nawet najdrobniejsze zgła-
szane usterki winne napotkać się 
z reakcją ADM i winne być uwzględ-
niane i załatwione w miarę możli-
wości bez zbędnej zwłoki. Mając to 
na względzie Prezes Zarządu SSM 
przeprowadził z Kierownikiem osie-
dla dyscyplinującą rozmowę z żąda-
niem natychmiastowej zmiany po-
dejścia pracowników ADM do zgła-
szanych przez mieszkańców spraw.

W przypadku powtarzania się ta-
kich sytuacji zostaną wyciągnięte 
stosowne konsekwencje dyscypli-
narne w stosunku do pracowników.

Kierownik złożył zobowiązanie do 
niezwłocznego załatwienia poruszo-
nych przez Pana kwestii.

Nie było widoku
Dobry wieczór

W załączeniu widok na 3 pojemniki – 
03. 05. 2016 godz. 19. Aleja Młodych.

brawo My....
Iwona

- nazwisko do wiadomości redakcji.
Od redakcji: Nie dołączyła Pani 

zdjęcia do wiadomości, więc przy-
puszczamy, że pojemniki były prze-
pełnione, co zdarza się szczególnie, 
gdy po sobie następuje kilka wol-
nych dni.

ciąg dalszy ze str. 31

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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm
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W dobrym kierunku
Rozmawiamy z młodszym  inspektorem 

 Dariuszem Kopciem 
 – Komendantem Miejskim Policji 

w Siemianowicach Śląskich
- „Moja Spółdzielnia”: Panie Komendancie, czy Siemianowi-

ce ŚląSKie Są dziŚ bezPiecznym miaStem?
- Dariusz KOPEĆ: Rok 2015 był dla nas bardzo dobrym ro-

kiem. Odnotowaliśmy wyraźny spadek przestępczości w na-
szym mieście. Możemy tu mó-
wić o pewnych liczbach z biu-
letynu opracowanego przez 
Wydziały Wywiadu Krymi-
nalnego, czyli pod nadzo-
rem Komendy Głównej Poli-
cji. I tak w ubiegłym roku od-
notowaliśmy 1228 postępo-
wań wszczętych. Takie spad-
ku jeszcze nie było w ostat-
nich latach. W porównaniu do 
2014 roku wszczęć było o 340 
mniej, natomiast w porównaniu 
do 2013 roku już o 477 mniej. 
Dlatego mogę powiedzieć, że 
jeśli chodzi o stan bezpieczeń-
stwa – Siemianowice Śląskie zmierzają w dobrym kierunku. 
Na tle miast ościennych wypadamy naprawdę dobrze.

- dlaczego Pana zdaniem wSKaźniK PrzeStęPczoŚci maleje?
- Trudno mówić o jakimś jednym „złotym środku”. Na to 

składa się bardzo duża liczba czynników. Moim zdaniem, 
znaczącą rolę odgrywa rzetelna praca podległych mi po-
licjantów, ich wielkie zaangażowanie, jak również bardzo 
dokładna analiza tego, co dzieje się w mieście. Mamy swój 
zespół koordynacyjny, z którym podczas spotkań analizu-
jemy to, co wydarzyło się w ostatnich dwóch tygodniach 
oraz porównujemy to do innych okresów. Staramy się zna-
leźć przyczyny występowania danych zdarzeń i odpowie-
dzieć na pytanie, czy my jako policja mieliśmy wpływ, by 
im zapobiec. Jeżeli zauważamy jakieś tendencje, np. po-
jawiają się włamania do piwnic, musimy reagować i skie-
rować odpowiednie siły w miejsca, które w danej chwili są 
zagrożone, przy czym musimy pamiętać o równowadze 
i zapewnieniu bezpieczeństwa całemu miastu.

- jaKie SPrawy najczęŚciej odnotowują dzielnicowi?
- Wachlarz problemów jest bardzo szeroki. Ja dzielnico-

wych porównuję z lekarzami „pierwszego kontaktu”. Józef 
Kogut – prezes Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofia-
rom Przestępstw na jednej z debat społecznych określił 
ich mianem „Ambasadorów Policji”. To określenie też od-
daje, czym zajmują się dzielnicowi. Jestem zadowolony, 
gdy to oni zauważają pierwsze problemy i potrafią je roz-
wiązać albo skierować do odpowiednich instytucji, gdzie 
taką pomoc osoby mogą uzyskać. Dzielnicowi są właśnie 
po to, aby mieć kontakt z mieszkańcami. Uważam ich za 
łączników pomiędzy tym co dzieje się w naszych (u miesz-
kańców – dop. red.) domach, domach sąsiadów a machiną 
prawa. Jednym z poważniejszych dzisiaj problemów jest 
przemoc w rodzinie i tutaj właśnie rola dzielnicowego jest 
bardzo istotna. Wiele bowiem problemów wynika z naszej 
(mieszkańców – dop. red.) niewiedzy, na przykład z braku 
znajomości przepisów prawa, czasami obaw przed wizytą 
w Komendzie Miejskiej Policji i spisaniem protokołu. Mamy 

15 dzielnicowych na piętnastu rejonach służbowych i kie-
rownika rewiru dzielnicowych, który jest ich szefem. Ten 
system funkcjonuje nam dobrze.

- organizacja Patroli Policji, Przede wSzyStKim PieSzych w te-
renie. nadal od czaSu do czaSu dochodzą do naS Sygnały mieSz-
Kańców, że Policjantów w oSiedlach SPółdzielczych nie widać 
tyle, ile Potrzeba.

 - Pamiętajmy, że nie wszyscy pracujący w terenie poli-
cjanci są funkcjonariuszami prewencji, nie wszystkich wi-
dać, ponieważ część pełni służbę bez umundurowania – 

w ubraniu cywilnym. Najbar-
dziej widoczni są dzielnicowi 
oraz ogniwo patrolowo-inter-
wencyjne. W zeszłym roku, 
w jednym z letnich miesięcy 
odnotowaliśmy około 1200 
interwencji. Proszę się za-
stanowić, jakie to jest obcią-
żenie. Każda informacja mu-
si być przez nas sprawdzo-
na. Być może to jest przyczy-
na, że patroli nie widać na 
ulicach, bo wtedy załatwiamy 
interwencje. Dostajemy zgło-
szenie i ten człowiek – zgła-
szający chce, abyśmy by-

li jak najszybciej na miejscu. Nie da się osiągnąć tego pa-
trolem pieszym. Oczywiście, jeżeli tylko jest to możliwe, 
w osiedla kierowane są patrole piesze. Na podstawie poro-
zumienia z Urzędem Miasta w zeszłym roku mieliśmy służ-
by ponadnormatywne. Były to właśnie piesze patrole, naj-
częściej dwuosobowe. Chodziło przede wszystkim o to, 
aby policjanci byli widoczni, byli bliżej mieszkańców. W tej 
chwili ponad 70% służby pełnionej przez dzielnicowych to 
służba obchodowa – przez ten czas policjanci są w swo-
ich rejonach służbowych. Oni nie mają siedzieć w Komen-
dzie przy stosie papierkowej pracy. Mają zapewnić „widok 
munduru”, a więc budować to poczucie bezpieczeństwa 
w osiedlach.

- trzy Problemy, jaKie Przez oStatnie dwanaŚcie mieSięcy 
Przewijały Się raz Po raz na łamach „mS”: niSzczenie mienia 
SPółdzielczego, działalnoŚć SKlePów nocnych – SPrzedaż alKo-
holu i SKutKi, a taKże domoKrążcy. zacznijmy od dewaStacji...

- Nie ma miasta w Polsce, w którym nie dochodziłoby do 
zniszczeń mienia. Żadne dane równocześnie nie potwier-
dzają eskalacji tego typu przestępstw w naszym mieście. 
Ich skala utrzymuje się na podobnym poziomie. Zauważa-
my jednak, że tam gdzie funkcjonuje monitoring osiedlowy, 
bardzo szybko zmniejsza się ich liczba.

- uciążliwoŚć dla mieSzKańców SPowodowana działalnoŚcią 
SKlePów nocnych w SąSiedztwie zabudowań mieSzKaniowych...

- Jeżeli zauważamy, że coś się dzieje złego w obrębie 
takiego sklepu, to my odpowiednio reagujemy. Reaguje-
my również w ten sposób, że powiadamiamy odpowiednie 
służby z Urzędu Miasta. Proszę pamiętać, że sprzedaż al-
koholu jest ciągle koncesjonowana. Koncesji nie wydaje 
Policja. Wydaje Urząd Miasta. Jeżeli widzimy, że jest pro-
blem, to miejmy świadomość, że taka koncesja nie jest da-
na raz na zawsze. Czy jest jakieś powiązanie między sta-
nem bezpieczeństwa a sklepami nocnymi? Myślę, że nie 
ma policjanta, który by zaryzykował stwierdzenie, że nie 
ma. Jest takie powiązanie. Alkohol, tak jak inne używki – 

ciąg dalszy na str. 34
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Terminarz turniejów 
na boisku do gry w boule 

– petanque w Bytkowie
Turnieje w boule, petanque to propozycja spędzenia 

wolnego czasu i spróbowania „czegoś nowego”.

Otwarte turnieje w soboty od 1200:
25 czerwca
9 i 30 lipca

6 i 20 sierpnia 
3 i 17 września 
1 października

(zależne od pogody) 

Od czerwca do września w każdy piątek od 1100 
gra w boule dla wszystkich chcących spędzić miło 

czas na świeżym powietrzu.
Zapraszamy  boisko  

przy Rynku Bytkowskim czeka!!!

na przykład dopalacze – sprzyjają temu, że dzieje się go-
rzej, że zdarzeń jest więcej – w tym dewastacji czy po-
bić. Myślę, że ci, którzy odpowiadają za ilość sklepów po-
siadających koncesję na sprzedaż alkoholu w godzinach 
nocnych, zwracają uwagę na to, ile ich 
jest w okolicy i czy jest ich potrzebne 
aż tyle. Dzielnicowi mają za zadanie zrobić rozpoznanie 
wśród okolicznych mieszkańców, jak dany sklep wpływa 
na ich życie. Rzadko zdarza się, aby mieszkańcy mówili, 
że chcieliby utrzymać sklep nocny z alkoholem, wręcz od-
wrotnie. Takie sklepy oczywiście muszą funkcjonować, ale 
uważam, że ich liczba nie powinna być większa niż w tej 
chwili, a nawet należałoby się zastanowić, czy niektóre 
z nich są nam na pewno potrzebne. Przykładowo, w kra-
jach skandynawskich ciężko jest kupić alkohol w weeken-
dy w godzinach nocnych....

- domoKrążcy – naciągacze. to ciągle aKtualny Problem. 
w oSiedlach SSm niejeden mieSzKaniec miał już tą wątPliwą 
PrzyjemnoŚć...

- Problem istnieje i będzie istniał. Nie ma jednak roku, 
abyśmy nie prowadzili działań profilaktycznych. Wspól-
nie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego opracowali-
śmy informator wraz z ulotkami, z którymi staraliśmy się 
dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Nieste-
ty, „przedsiębiorczość” przestępców się rozwija, jest wręcz 
niezrównana... Ciągle mamy przykłady, że przestępcom 
drzwi otwierają najczęściej osoby starsze, bo ufają, że za 
nimi rzeczywiście są pracownicy administracji, wodocią-
gów, poczty. Niepokoi nas to, że nie wszyscy mieszkań-
cy weryfikują, czy te osoby naprawdę są z instytucji czy 
firm, z których się podają. Z naszej strony cały czas stara-
my się docierać do mieszkańców. Bądźmy ostrożni, bo nie 
każdy „odwiedzający” nas ma dobre intencje, nie dajmy 
się tak po prostu „wkręcić”... Zwracajmy uwagę, kto cho-
dzi po klatce schodowej i nie zwlekajmy z reakcją. Brak re-
akcji oznacza akceptację... Bardzo ważna jest pomoc mię-

dzysąsiedzka. Policjantów trzeba informować w momen-
cie, kiedy coś się dzieje.

Mogę jednak powiedzieć, że 2015 roku udało nam się 
rozbić grupę takich osób i zatrzymać ich na gorącym 
uczynku. Tych przestępstw w zeszłym roku było zdecy-

dowanie mniej. Uważamy, że dociera-
nie do ludzi przynosi już pewne wymier-

ne efekty. Mieszkańcy dzwonią i informują nas o próbach 
oszustwa, przekazują nam rysopisy przestępców. Mogę 
śmiało powiedzieć, że policja coraz lepiej pracuje, bo świa-
domość spółdzielców z zagrożeń jest coraz większa. 

- iStnieje u częŚci SPołeczeńStwa Pewien hamulec Przed zgła-
Szaniem na Policję zauważonych Problemów, jeŚli one bezPo-
Średnio ich nie dotyczą. Przyczyn taKiej PoStawy jeSt KilKa. 
czy Sonda internetowa – bezPieczeńStwo w twojej oKolicy, 
może tej SPrawie Pomóc?

- Zachęcamy do skorzystania z tej sondy na naszej stro-
nie internetowej w zakładce Prewencja. Jesteśmy jed-
ną z niewielu jednostek w garnizonie śląskiej policji, któ-
ra ma taką sondę. Mieszkańcy – co istotne – mogą w niej 
anonimowo opisać swoje obawy, dostrzegane problemy. 
My z tych informacji na bieżąco korzystamy. Zdarzało się, 
że ludzie wskazywali nam dilerów narkotykowych, miejsca 
spotkań elementu przestępczego albo na przykład miej-
sce, gdzie piesi przebiegają przez ulice i istnieje poważ-
ne zagrożenie wypadku drogowego. Przekazywane w ten 
sposób informacje są bezcenne.

- Sonda może Pomóc rozwiązać Problem wSKazany Przez użytKow-
niKów internetu. a co z tymi, Którzy nie mają łącza internetowego?

- Oczywiście staramy się dotrzeć nie tylko do użytkow-
ników Internetu. W ostatnim czasie gościliśmy w środowi-
skach kościelnych. Współpracujemy też z Ośrodkiem In-
terwencji Kryzysowej, MOPS-em. Podczas spotkań z mło-
dzieżą zachęcamy, by opowiadała seniorom o zdarze-
niach, które są opisane na naszej stronie internetowej 
i uczulała ich na złodziei.

- dzięKuję za rozmowę.

ciąg dalszy ze str. 33

W dobrym kierunku

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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„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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s-639/4-16

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

Termin Budynek, adres

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

Termin Budynek, adres

16. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 35cd, 37cd, 41
Okrężna 2, 7; 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 regulaminem 
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 odczytów podzielników

Połam głowę
Od bieżącego wydania rozpoczyna-

my publikację zagadek logicznych i su-
doku łamigłówkę pochodzącą z Japo-
nii. Rozwiązanie sudoku opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „MS”, a zagad-
ki logicznej na stronach bieżącego nu-
meru. Życzymy miłej zabawy.

Trzy żarówki
W jednym z pokojów są trzy żarówki, 

w drugim trzy przełączniki. Jednej ża-
rówce odpowiada dokładnie jeden prze-
łącznik (opisany on/off). W jaki sposób 
możesz dowiedzieć się, który przełącz-
nik odpowiada, której żarówce, wcho-
dząc do jednego pokoju tylko jeden raz?

Uwaga: z jednego pokoju nie możesz 
zaglądnąć do drugiego, nie możesz po-
prosić kolegi, nie masz telefonu komór-
kowego, kamery, dziury w ścianie, pe-
ryskopu i co tam Ci jeszcze na myśl 
przyjdzie w pierwszych 10 sekundach 
po przeczytaniu zagadki… maz

Jak rozwiązywać SUDOKU?
Rozwiązanie SUDOKU polega na wpisaniu w diagramie brakujących cyfr w ten 

sposób, by w każdym poziomym rzędzie i w każdej pionowej kolumnie oraz w każ-
dym wyróżnionym małym kwadracie 3x3 znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 9. 
Każda z tych cyfr w rzędzie, w kolumnie, czy małym kwadracie może być wpisana 
tylko jeden raz. Rozwiązanie opublikujemy w przyszłym wydaniu „MS”

SUDOKU 1/6

7 9 4 5

2 8 7 1 9 3

9 8

5 4 9 2

1 2 6 5 4 9

4 1 8 6

5 9

6 9 5 2 3 7

1 8 7 2
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Niezbyt chętnie 
garniesz się do tej 
czynności. Wykony-
wanie prac ręcznych 

na rzecz domu nudzi Cię i zamiast 
coś kombinować, wolisz kupić goto-
wy, ładny przedmiot. Jeśli już weź-
miesz się za majsterkowanie, to musi 
być coś oryginalnego, czym mógłbyś 
zaimponować otoczeniu.

Oszczędny z natury 
Byk wykonuje róż-
ne prace z zakre-
su majsterkowania, 

czyni to niechętnie, ale jeszcze bar-
dziej nie lubi wydawać pieniędzy. Nie 
można też oczekiwać od Byka w tej 
dziedzinie jakichś większych, widowi-
skowych osiągnięć.

Z Bliźniętami różnie 
bywa. Pan zapala 
się łatwo do pomy-
słu i obiecuje żonie, 

że zrobi jej do kuchni kredens w sty-
lu retro, a potem ochoczo bierze się 
do pracy. Po paru dniach zapał mu 
mija i rozpoczęte dzieło stoi gdzieś 
w kącie.

W znaku Raka rodzą 
się ludzie utalento-
wani pod tym wzglę-
dem. Potrafią robić 

naprawdę ładne rzeczy, chociaż nikt 
ich tego nie uczył. Panie słyną z pięk-
nych wyrobów szydełkowych. Naj-
chętniej jednak robią coś dla siebie 
czy dla rodziny.

Pan Lew jest zazwy-
czaj świetnym maj-
sterkowiczem. Chęt-
nie kupuje narzędzia 

do pracy i równie chętnie opowiada na-
około, co to on nie potrafi zrobić. Z wy-
powiedzi wynika, że jest pod każdym 
względem wszechstronnie uzdolniony.

Panna pod tym 
względem jest prze-
ciwieństwem Lwa. 
Dużo potrafi sama 

zrobić, ale nigdy się nie chwali i nawet 
pewne rzeczy przemilczy, by komuś 
nie przyszło do głowy, że jest uzdol-
nionym manualnie człowiekiem.

Wagi obojga płci 
chętnie majsterkują, 
ale pod warunkiem, 
że nie będzie to nic 

praktycznego, ale coś oryginalnego, 
czego nie można kupić. W domu Wagi 
możesz podziwiać np. oryginalny wa-
zon własnego pomysłu.

Majsterkowanie, tak 
jak i inne prace na 
rzecz domu, nie za-
przątają Twojej uwa-
gi skierowanej na 

rozwiązywanie wielkich problemów. 
Bywa nawet, że do naprawy drobia-
zgu musisz wezwać fachowca.

Nie jesteś specjalnie 
uzdolniony manual-
nie, ale wykonywa-
nie takich prac uspo-
kaja Cię i stanowi 

dla Ciebie odskocznię od stresów, ja-
kie przynosi życie. Lubisz pracować 
w ogrodzie i potrafisz swoją działkę 
ładnie urządzić.

Jeśli Koziorożec po-
stanowi sobie, że 
zrobi coś własno-
ręcznie, na pewno to 

zrealizuje. Inna rzecz, że w niektórych 
przypadkach być może nawet po kilku 
latach. Jego usprawiedliwieniem jest 
bardzo dokładnie wykonywana praca.

Jeśli jesteś panem 
Rybą, największą 
przyjemność sprawia 
Ci robienie zabawek 

dla swoich dzieci. Mogą to być mebel-
ki dla lalek, karmniki dla ptaków. Pa-
nie Ryby lubią robić dla swoich córek 
piękne laleczki.

Ludzie spod tego 
znaku lubią otaczać 
się ładnymi przed-
miotami i nie jest dla 

nich ważne, czy je kupią, czy wykona-
ją własnoręcznie. Potrafią wybrać i do-
brać, kupić i samemu dokomponować 
coś we wszystkich dziedzinach życia.

Schabowym kuchnia polska słynie. 
Ale można go przyrządzać na różne 
sposoby. Spróbujmy.

- schab czosnkowy
7 kotletów, musztarda, świeża 

bazylia, suszone oregano, majer-
anek, pieprz, sól, ok. 7 dużych ząbków 
czosnku. Ciasto: 2 jajka, ok. 1 szkl. 
mąki i mleka. Kotlety bardzo mocno 
rozbić, tak by miały mniej niż 1/2 cm, 
posolić, popieprzyć (nie za mocno). 

Zgnieść w dłoniach i posiekać drob-
no bazylię, a czosnek pokroić w cien-
kie plasterki. Rozbite kotlety cien-
ko posmarować musztardą po jed-
nej stronie. Na połowie układamy dość 
rzadko plasterki czosnku i posypuje-
my bazylią i ziołami. Składamy na pół 
i zaklepujemy brzegi kotleta dokładnie 
tłuczkiem. Ciasto: miksujemy składniki, 
dolewając powoli mleko, by otrzymać 
konsystencję śmietany. Maczamy kot-
lety w cieście i smażymy na rozgrza-
nym oleju. Ostrożnie z ilością ziół, bo 
kotlety mogą zgorzknieć.

- schab w winie
Schab, śliwki kalifornijskie (węgierki), 

białe wytrawne wino, liście laurowe, sól, 
pieprz, majeranek, mąka. Schab kro-
imy na kotlety, rozbijamy, solimy i posy-
pujemy pieprzem. Nacieramy majer-
ankiem i odstawiamy na pół godziny. 
Oprószamy mąką i obsmażamy na ole-
ju. Wlewamy wino i trochę wody (na 
pół kg schabu szklankę wina) dodaje-
my liście, szczyptę soli i dusimy. Gdy 
schab trochę zmięknie, dodajemy śliwki 
(w całości) i dusimy jeszcze ok. 15 min, 
dolewając ew. wody. Najlepiej smakuje 
z kopytkami lub kluskami śląskimi.
- schab na dziko z jabłkami

8 kotletów z kością, 50 g słoniny, 
sól, pieprz, 2 jabłka, 1 łyżka margar-
yny, 1 łyżka soku lub wina jabłkowego, 
1 łyżka smalcu. Słoninę kroimy w słupki. 
Kotlety myjemy, osuszamy i lekko rozbi-
jamy tłuczkiem. W mięsie robimy dziurki 
i wkładamy w nie słupki słoniny. Kotlety 
nacieramy solą i pieprzem. Z jabłek usu-
wamy gniazda nasienne i kroimy je na 
małe kawałki. Rozgrzewamy margarynę, 
podsmażamy jabłka i zalewamy sok-
iem lub winem. Odstawiamy. Smalec 
topimy na dużej patelni, obsmażamy 
kotlety. Zmniejszamy ogień, smażymy 
je po 5-7 min z każdej strony. Przykry-
wamy na 2-3 min i odstawiamy z ognia. 
Mięso wykładamy na półmisek. Jabłka 
podgrzewamy w tłuszczu z mięsa, 
układamy obok kotletów. Polewamy 
masłem jałowcowym. Podajemy z ziem-
niakami, brukselką i czerwonym winem.

Czy lubisz 
majsterkować?MOja KuChnia
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Duże i dużo

os. „Młodych”. Parking w trakcie robót i po zakończeniu – Niepodległości 22-24

W maju koszono trawę, przycinano żywopłoty

os. „Michałkowice”. Śmietnik w trakcie i po remoncie – Przyjaźni 42-44/Krakowska

os. „Centrum”. Murek oporowy kwalifikował się  
do remontu – R. Gansińca 4

os. „Michałkowice”. Stacja TRAFO  
– remontowana – Kościelna 36/J. Hadamika
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os. „Bańgów”. Wybiałkowano kolejne osiedlowe  
wiaty śmietnikowe – Wł. Reymonta

os. „Chemik”. Wkrótce rewitalizacja  
– W. Wróblewskiego 39-41

 os. „Młodych”. Remont balkonów 
 w trakcie – W. Wróblewskiego 4

os. „Węzłowiec”. Wykonano nowe ogrodzenia placów 
zabaw przy Wł. Jagiełły 2A, B, Grunwaldzkiej 2A, B 

oraz J. Polaczka 8D

os. „Michałkowice”. W ub.m. wymieniano  
pion kanalizacji sanitarnej – Pocztowa 11

– os. „Bańgów”. Kolejne budynki są docieplane  
– M. Skłodowskiej-Curie 17-19 i 21-23

os. „Węzłowiec”. Tej bariery architektonicznej przy 
siłowni w rejonie budynku Wł. Jagiełły 33A już nie ma

os. „Tuwima”. Przy Leśnej 7, 7A, 7B  
częściowo odnowiono elewację przyziemia  

i wykonano opaskę żwirową

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

Osiedle „Bańgów”
Termomodernizacja – można powie-

dzieć – w komplecie! Od maja wszyst-
kie cztery ujęte na ten rok w Planie Re-
montów budynki SSM osiedla „Bań-
gów” są już docieplane. Zaawansowa-
ne roboty mamy przy Marii Skłodow-
skiej-Curie 77-85 oraz 87-89. Niedaw-
no rusztowania stanęły przy dwóch są-

siadujących z sobą budynkach – Marii 
Skłodowskiej-Curie 17-19 oraz 21-23. 
Póki co, dużo hałasu, ale będzie jak 
w przypadku innych docieplonych 
w ostatnich latach budynkach – po 
prostu ładnie. Warto też słowem nad-
mienić, że termomodernizacji poddane 
zostały również budynki tego osiedla, 
administrowane przez SM „FABUD”. 
Dzieje się więc, dzieje.

Ważnym zadaniem, poprzedzającym 
malowanie klatek schodowych, jest 
montaż korytek na instalacje multime-
dialne różnych operatorów. A te mon-
towane są w czterech klatkach schodo-
wych przy Władysława Reymonta 2-8. 
Również w piwnicy tegoż budynku oraz 
przy Marii Skłodowskiej-Curie 1-15 
zakładane są skrzynki z przeznacze-
niem na multimedia.

By utrzymać przyzwoity poziom, jeśli 
chodzi o estetykę osiedlowych stano-
wisk kontenerowych, co jakiś czas ad-
ministracja zleca konserwatorom biał-
kowanie ścian. W ostatnich tygodniach 
zajęto się kilkoma śmietnikami przy 
Władysława Reymonta. Ci sami kon-
serwatorzy realizują również zlecenia 
dotyczące wymiany poziomów lub pio-

nów wodnych. Pod koniec maja roz-
poczęli wymianę poziomów w piwnicy 
przy Władysława Reymonta 10.

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, załatane zostały kolej-
ne dziury w osiedlowych drogach, kon-
kretnie przy:

- Władysława Reymonta,
- Karola Szymanowskiego.

Osiedle „Bańgów” już po pierwszym 
koszeniu trawy. Większość żywopło-
tów też wygląda jak należy.

Osiedle „Centrum”
Sporo przez kilka najbliższych ty-

godni będzie działo się przy Kolejo-
wej. Niedawno zainicjowano zabudo-
wę jednego z dwóch zaplanowanych 
stanowisk kontenerowych przy tej ulicy 
- między budynkami Kolejowa 3 a 5. 
Gdy zadanie to zostanie zrealizowa-
ne a mieszkańcy otrzymają klucze do 
furtki, zlikwidowany zostanie śmietnik 
przy Kolejowej 1-3. Niebawem ma ru-
szyć także kolejna zabudowa śmiet-
nika w tym rejonie osiedla – przy uli-
cy Kolejowej 2. Stary śmietnik zosta-
nie usunięty a nowy – stanie (od pod-
staw) bliżej wjazdu na parking. To jeśli 
chodzi o kwestię gospodarki odpadami 
komunalnymi tyle. Jeszcze przed wa-
kacjami powinny rozpocząć się roboty 
związane z wykonaniem placu zabaw 
dla dzieci. To jedna z bardziej ocze-
kiwanych inwestycji tej części osiedla 
„Centrum” i przyjemna zarazem.

Tu śmietnik, tam zaś murek oporo-
wy. W budynku przy ulicy Ryszarda 
Gansińca 4 w drugiej połowie maja 

rozpoczęto remont muru oporowego 
pod schodami do klatki schodowej. Ko-
lejny zaplanowany do remontu, to ten 
przy R. Gansińca 8.

Wkrótce rozpocznie się też jedno 
z większych zadań przewidzianych na 
ten rok – wymiana nawierzchni parkin-
gu i drogi dojazdowej przy ulicy Jana 
Pawła II 17 - T. Kościuszki 10.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Dużo dzieje się w osiedlu „Tuwi-

ma” a będzie jeszcze więcej. Przy Le-
śnej 7, na bazie zaleceń pokontrol-
nych, dotyczących remontu przyzie-
mia, między innymi wykonana zosta-
ła opaska izolacyjna oraz pomalowa-
no cokół budynku.

Po sugestiach mieszkańców, na 
szczycie budynku przy ulicy Hermana 
Wróbla 7D zabezpieczono prepara-
tem antykorozyjnym oraz pomalowano 
blachę falistą. Trwają z kolei prace na 
elewacji innego budynku. Przy Wojcie-
cha Korfantego 17B doraźnie napra-
wiany jest cokół budynku.

Zgodnie z przepisami Prawa bu-
dowlanego, pomiary instalacji odgro-
mowej tym razem zlecono w budyn-
kach przy ulicach:

- Leśnej 15,
- Hermana Wróbla 8, 9,
- ks. Jana Kapicy 5.

W ostatnich dniach maja firma ze-
wnętrzna naprawiła nawierzchnię tarta-
nową boiska wielofunkcyjnego przy uli-
cy Wojciecha Korfantego. Konserwa-
torzy z kolei zajęli się odnowieniem linii. 

Tymczasem trwają już w osiedlu pra-
ce pod kątem sezonu grzewczego 
2016/2017. Uzupełniana jest izolacja na 
rurach centralnego ogrzewania, porządko-
wane są pomieszczenia z węzłami c.o. – 
według potrzeb we wszystkich budynkach.

Wkrótce rozpoczną się pierwsze pra-
ce przy przyszłym skwerze rekreacyj-

Duże i dużo
To już ten czas, kiedy większość dużych robót ujętych w planie re-

montów na ten rok jest – albo w toku, albo zaplanowana na naj-
bliższe tygodnie. Widać rusztowania „oparte” na niektórych budynkach, 
robotników wykonujących kolejne zabudowy śmietników. To najwyższa 
pora na pokosy trawy, a nawet dobry czas na... przygotowania do sezonu 
grzewczego.

ciąg dalszy na str. 40

os. „Tuwima”. Odnowiono linie do gry w piłkę nożną 
na boisku przy ul. W. Korfantego

os. „Tuwima”. Uwaga prace na wysokości, tabliczka 
z taką treścią przy ul. H. Wróbla 7D informowała  

o prowadzonych pracach zapobiegających  
korozji elewacji
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no-wypoczynkowym, obok boiska wie-
lofunkcyjnego – ulica Wojciecha Kor-
fantego 9-10. Powoli można zacie-
rać ręce...

Osiedle „Chemik”
W tym osiedlu wyjątkowo więcej 

w tym czasie dzieje się wewnątrz bu-
dynków, aniżeli na zewnątrz. Są ro-
boty, które jak się je wykona raz, to 
do tematu nie trzeba wracać wiele lat. 
Chyba, że „po drodze” wynikną ja-
kieś nieprzewidziane zdarze-
nia. Z myślą: na lata – mon-
towane są korytka pod insta-
lacje multimedialne różnych 
operatorów, biegnące przez 
wszystkie kondygnacje bu-
dynków. Przewierty są przez 
wszystkie piętra, lecz najważ-
niejsze w tym wszystkim jest 
to, że znikają stopniowo roz-
rzucone bardzo często po 
całej ścianie (ścianach) ka-
ble. Konkretne prace trwa-
ją przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 71, z kolei przy 
Alfonsa Zgrzebnioka 27-29 
oraz 31-33 to już odhaczone. Jeszcze 
tylko część operatorów musi przełożyć 
do nich swoje instalacje.

W czerwcu rozpocznie się pierwszy 
etap rewitalizacji terenu przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 31-41 (nie-
opodal Strefy Rozrywki „RENOMA” – 
dop.). Jeszcze nie skwer a trakt pie-
szojezdny, miejsca parkingowe, oraz 
śmietnik...

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” widać duże 

roboty, ale są i mniejsze, na które 
zwykle większość nie zwraca w ogó-
le uwagi. Chyba, że sprawa dotyczy 
jakiejś zainteresowanej grupy osób/
użytkowników. Przykład? Trwającą re-
nowację elewacji ściany szczytowej 
przy Jana Polaczka 8A trudno było-
by przeoczyć. Zaś zamontowany nie-
dawno stojak na rowery przy budynku 
gospodarczym na boisku wielofunkcyj-
nym owszem. Takich – wydawałoby 
się - „drobiażdżków” jest więcej. Przy 
siłowni (Władysława Jagiełły 33A) 
przebudowano chodnik, zlikwidowano 
nierówność. Po zakończeniu remon-
tu zatoki parkingowej w rejonie budyn-
ku Władysława Jagiełły 29, na wyko-
nanym przy okazji klombie z krzewami 
ozdobnymi zamontowano słupki prze-
szkodowe, chroniące przed rozjeżdża-
niem. Doświetlono też – po sugestii 
mieszkańców – rejon budynku przy uli-

cy Władysława Łokietka 22, poprzez 
wymianę opraw w lampach i montaż 
dodatkowej lampy. Na wniosek loka-
torów, jaki pojawił się na kwietniowym 

zebraniu osiedlowym Członków SSM, 
tyle że z innej części osiedla - przy 
Władysława Jagiełły 11D zamonto-
wano nowe ławki.

Z większych zadań na pewno warto 
zwrócić uwagę na ogrodzenie trzech 

placów zabaw przy ulicach:
- Władysława Jagiełły 2A, B,
- Grunwaldzkiej 2A, B,
- Jana Polaczka 8D.

Na jeszcze jednym adresie – przy 
Grunwaldzkiej 9A wzmocniono już 
istniejące wcześniej ogrodzenie, do-
datkowo montując stalową furtkę. Sło-
wem: Co ustalono – wykonano.

Na pewno ulgę poczuli kierowcy – 
użytkownicy garaży przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 41 (przy wymienni-
kowni), gdy zobaczyli, że utwardzany 
jest dojazd. Zadanie domknięto jesz-
cze w maju.

W ubiegłym miesiącu odbył się rów-
nież pierwszy pokos trawy. Przycinano 
żywopłoty, porządkowano klomby. Na-
sadzono też dwa niskopienne, ozdobne 
drzewa przy ulicy Władysława Jagiełły 
37D. Niedługo mają także być sadzone 
krzewy przy Grunwaldzkiej 9B.

Osiedle „Młodych”
Duże roboty widać też w osiedlu 

„Młodych”. I te trwające jeszcze, i te 
zakończone również, bo je widać.

„Dzikie parkowanie” to już prze-
szłość. W końcu zakończono kładze-
nie kostki brukowej i oddano do użyt-
ku parking przy ulicy Niepodległości 
22-24 od strony balkonów. Teraz nie 
ma porównania do tego, co było wcze-
śniej. Ledwie miesiąc temu parkowało 
się w dziurze (dziurach) i błocie. Dziś 

bruk, równo, słowem – porządny par-
king. Zapotrzebowanie na miejsca par-
kingowe to temat wciąż aktualny, ale 
kostka do kostki...

Zakończono też wymianę zaworów 
grzejnikowych w budynkach – konkret-
nie aż 2177 sztuk.

Z trwających robót nie sposób nie 
wspomnieć na przykład o prowadzo-
nych od dłuższego czasu robotach 

na balkonach budynku przy 
Walerego Wróblewskiego 
4. Z każdym tygodniem wy-
glądających zresztą coraz le-
piej. Nową windę będą wkrót-
ce mieli mieszkańcy budynku 
przy ulicy ZHP 10. Na razie 
„windziarze” zamknęli się nie-
jako od środka i robią...

Osiedle „Michałkowice”
Były klatki schodowe, te-

raz roboty skupione są głów-
nie wokół zadań na wol-
nym powietrzu. W maju wy-
konano kolejne w osiedlu 
zadaszone i zamykane na 

klucz stanowisko kontenerowe wraz 
z utwardzeniem terenu pod surow-
ce wtórne. Kolejny „domek” powstał 
między budynkami przy Przyjaźni 
42 i 44-46 oraz ulicy Krakowskiej. 
Dla mieszkańców z tychże adresów 
jest on przeznaczony. To też przy-
kład inwestycji, gdzie partycypowa-
ły w kosztach Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa oraz Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Michał”.

Kapitalnemu remontowi poddana zo-
stała stacja TRAFO przy ulicy Jana 
Hadamika/Kościelnej 36 obok admi-
nistracji – to wykonuje TAURON. Pa-
trząc od góry: Położono papę termo-
zgrzewalną oraz blachę na dachu i wy-
równano ściany przed malowaniem. 
Będzie malowanie oraz montaż no-
wych drzwi.

Osiedlowi konserwatorzy wymieni-
li pion kanalizacji sanitarnej w piwni-
cy budynku przy ulicy Pocztowej 11. 
Podjęto też pierwsze działania pod 
kątem kolejnego sezonu grzewczego 
– przeglądy pomieszczeń z rozdziela-
czami c.o., regulacja zaworów termo-
statycznych, uzupełnianie izolacji na 
rurach centralnego ogrzewania...

W czerwcu, według informacji admi-
nistracji, przy Obrońców Warszawy 2 
i 2A będą wymieniane rynny poziome 
przy dachu budynku.

 Rafał Grzywocz

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

Duże i dużo

ciąg dalszy ze str. 39

os. „Węzłowiec”. Realizując wniosek z tegorocznego 
ZCzS zamontowano 3 ławki parkowe w rejonie 

budynku Wł. Jagiełły 11D
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Minerał na szkło; 

8. Praca. 9. Obrady; 10. Trzymaj je 
na wodzy; 11. Mistrzostwo; 12. Po-
la, gwiazda kina niemego; 13. „Stal” 
szlachetna; 16. Żyłka do jakiegoś za-
jęcia; 19. Lewy dopływ Amazonki; 
20. Błędny nad torfowiskiem; 21. Zwój 
papieru; 22. Szczególny rys; 23. Ma-
ły zespół jazzowy; 26. Kwiat, symbol 
wrażliwości; 29. Mały dom; 32. Wino 
w talii; 33. Biuro personalne; 34. Pa-
puga; 35. Zaworek w dętce; 36. Na-
kład finansowy; 37. Przodek w linii 
męskiej; 38. Zaprzężony w gołębie 
pojazd Afrodyty; 39. Główna tętnica; 
40. Dawny pieniądz.

PIONOWO: 1. Zbiera się na po-
wierzchni gotowanego mleka; 2. Na 
stadionie; 3. Ostry brzeg; 4. Stan po-
gody; 5. Opłata za mieszkanie; 6. Naj-
dłuższa rzeka Chin; 7. Dola; 13. Dziel-
nica Siemianowic Śląskich; 14. Za-
wiera informacje ważne dla członków 
SSM dotyczące reklam; 15. Dyskobol; 
17. Prądnica motocykla; 18. Siedziba 
Muzeum Miejskiego w Siemianowi-
cach Śląskich; 24. Port nad Oceanem 
Spokojnym w Kalifornii; 25. Niejeden 
na osiedlu mieszkaniowym; 27. Tru-
jący gaz bojowy; 28. Osiem dni; 
29. Bezwzględne polecenie; 30. Spec 
od wędlin; 31. Kapusta abisyńska.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 czerwca br. na adres: SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 6/2016 r. lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 

„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 6/2016.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 5/2016 z hasłem: Świat pachnie 
majem otrzymują: Natalia LIPA, ul. 
Wł. Jagiełły 3A (I miejsce); Ewa HAU-
SLER, ul. H. Wróbla 6 (II miejsce); Da-
niel STACHOWIAK ul. W. Korfantego 
3B (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-

łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest właściciel mar-
ki Timemaster, a pozostałych nagród 
– Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. 

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

Grają dwie muchy w piłkę nożną w fi-
liżance kawy.

- Ty się nie opierniczaj, za dwa dni 
gramy w pucharze!

J K L

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Gdzie Twój mąż?
- Poszedł na mecz żeńskiego futbo-

lu. Myślał, bałwan, że po meczu będą 
wymieniać się koszulkami...

J K L
Żona przy kolacji robi wymówki mężowi:
- Wcale o mnie nie myślisz. Ciągle 

tylko piłka i piłka. Założę się, że nawet 
nie pamiętasz daty naszego ślubu!

- Jak to nie! Przecież to było wtedy, 
gdy Ruch Chorzów zremisował z GKS 
Katowice 0:0.

J K L
Koniec roku szkolnego. Syn piłkarza 

wraca do domu w dniu rozdania świa-
dectw i mówi:

- Tato, dobra wiadomość! Szkoła 
przedłużyła mój kontrakt z szóstą kla-
są na następny rok!
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Budżet Obywatelski 2016 – w realizacji

W „Bańgowie” i „Chemiku”...
Dwie z dziesięciu (8 zło-

żonych projektów) zaplano-
wanych w tym roku inwe-
stycji w osiedlach spółdziel-
czych SSM i w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego 2016 
zakończone.

W „Bańgowie”, w rejonie 
budynku przy ulicy Włady-
sława Reymonta 12, wy-
konano na dotychczaso-

wym trawniku sześć nowych 
miejsc postojowych Ten 
sam projekt obywatelski zło-
żony przez Adama Cebulę 
– przewodniczącego Rady 
Miasta i członka Rady Osie-
dla „Bańgów” zakłada po-
nadto doposażenie osiedlo-
wych placów zabaw w nowe 
urządzenia zabawowe.

Co warte odnotowania – 
w maju dodatkowo, wyko-
nano pięć altanek do wy-
poczynku na wolnym po-
wietrzu w rejonie ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. To 
również była jedna z pro-
pozycji złożonych przez 
mieszkańców tego osiedla 
w ramach BO 2016 i choć 
w głosowaniu przegrała ona 
wówczas z innym projek-
tem, Urząd Miasta zdecydo-
wał się o jej realizacji w tym 
roku z innych środków fi-
nansowych.

Zakończono już także ro-
boty na jednej z dróg, ja-
kie najmocniej kwalifikowały 
się do kapitalnego remontu 

w osiedlu „Chemik”. Chodzi 
o drogę biegnącą od ulicy Al-
fonsa Zgrzebnioka, wzdłuż 
pawilonów usługowo-handlo-
wych przy Niepodległości, 
w kierunku Lasku Bytkow-
skiego. W pierwszej połowie 
kwietnia usunięto starą na-
wierzchnię i wyrównano te-
ren. Potem kładziono kostkę 
brukowej. Oprócz tej drogi, 
wybrukowano również bie-

gnący wzdłuż niej parking. 
Obywatelski projekt w tej 
sprawie złożył w zeszłym ro-
ku Jan Dudek – przewodni-
czący Rady Nadzorczej a za-
razem Rady Osiedla „Che-
mik” SSM.

Wkrótce więcej
Kolejne znaczne inwesty-

cje w osiedlach spółdziel-
czych – zarówno na tere-
nach Spółdzielni, jak i Mia-
sta – mają rozpocząć się 
w najbliższych tygodniach. 
Wygląda na to, że naj-
wcześniej ruszą inwesty-
cje w osiedlu „Tuwima” oraz 
„Centrum”. – Siłownia na 
wolnym powietrzu przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 
oraz budowa nowych miejsc 
parkingowych wzdłuż muru 
cmentarnego przy ulicy Po-
wstańców 54A-54C w osie-
dlu „Centrum” rozpoczną się 
jeszcze w czerwcu – infor-
muje Jakub Nowak z Urzę-
du Miasta.

A pozostałe? „Węzłowiec” 
– inwestycja związana z po-

szerzeniem parkingu wraz 
z wykonaniem drogi poża-
rowej w rejonie budynków 
przy ulicy Władysława Ja-
giełły 25-27 jest obecnie na 

etapie projektowania i bę-
dzie wykonana w drugiej po-
łowie roku. Wybieg dla psów 
– po konsultacjach z miesz-

kańcami oraz władzami Sie-
mianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej – nie po-
wstanie stosunkowo blisko 
zabudowań mieszkalnych 
jak pierwotnie zakładano. 
Zlokalizowany będzie mię-
dzy garażami a rozdzielnią 
gazu przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły, po stronie ga-
lerii „Atrium” – mówił Jakub 
Nowak i dodaje: - Jeśli cho-
dzi o place zabaw – tj. rewi-
talizacja przy ulicy Okręż-
nej w osiedlu „Tuwima” oraz 
doposażenie placów w no-
we urządzenia zabawowe w  
„Bańgowie”– to trwa postę-
powanie przetargowe. W ra-
mach umowy, wykonawca 
będzie miał do wykonania 
10 zadań, które powinny zo-
stać zrealizowane do końca 
sierpnia – podkreśla.

Mówiąc o zaplanowa-
nym w Budżecie Obywatel-
skim poszerzeniu chodnika 
w rejonie ulicy Kolejowej 2 
w osiedlu „Centrum” powie-
dział, że będzie on wyko-

nany w drugiej połowie ro-
ku. Wspominając z kolei 
projekt budowy parkingu 
w rejonie budynku przy uli-
cy ZHP 10 i 11 zaznaczył, 
że Urząd Miasta czeka na 
wydanie pozwolenia na wy-
cinkę drzew. Od tej decyzji 
uzależniony jest termin roz-
poczęcia inwestycji.

Na 2017...
30 kwietnia br. upłynął ter-

min składania projektów 
obywatelskich w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 
2017 rok. W osiedlach spół-
dzielczych SSM wciąż nie 

brakuje spraw, nad jakimi 
trzeba się pochylić. Problem 
niedoboru miejsc parkingo-
wych, kapitalny remont nie-
których dróg i traktów pie-
szych czy brak miejsca do 
wypoczynku i rekreacji bli-
sko domu... Niektóre pomy-
sły czy projekty wniosków 
padły ze strony członków 
Rad Osiedli podczas kwiet-
niowych zebrań osiedlo-
wych członków Spółdziel-
ni. Urząd Miasta dysponu-
je kompletem materiałów 
złożonych przez mieszkań-
ców miasta i je analizuje. 
Są konkrety. My przedsta-
wimy je w kolejnych wyda-
niach „MS”.

 Warto wiedzieć, że Bu-
dżet Obywatelski to spe-
cjalnie wydzielona z budże-
tu naszego miasta kwota, 
o przeznaczeniu której de-
cydują bezpośrednio miesz-
kańcy. We wrześniu będzie-
my głosować nad projek-
tami obywatelskimi na rok 
2017. rg

Parę tygodni temu ruszyły w osiedlach spółdziel-
czych konkretne prace nad inwestycjami w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego 2016. Przypomnijmy: 
To mieszkańcy sami większością głosów zdecydowali 
o tym, jakie zadania będą wykonane.

os „Tuwima”. Jest trawnik, będzie siłownia,  
skwer wypoczynkowy...

os. „Chemik”. Droga w kierunku Lasku Bytkowskiego 
od ulicy A. Zgrzebnioka – w remoncie (pierwsza 

połowa kwietnia)
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Budżet Obywatelski 2016 – w realizacji

Drewniane altanki – tereny zielone  
wokół osiedla „Bańgów”

os. „Chemik”. Droga w kierunku Lasku Bytkowskiego 
od ulicy A. Zgrzebnioka – w remoncie (pierwsza 

połowa kwietnia)

os. „Chemik”. Droga w kierunku Lasku Bytkowskiego od ulicy A. Zgrzebnioka  
– w remoncie (pierwsza połowa kwietnia)

os. „Bańgów”. Kilka nowych miejsc  
do parkowania – W. Reymonta 12

ul. Powstańców 54A-C

os. „Chemik”. droga po remoncie

os. „Chemik”. – maj – Droga 
(pierwsza połowa maja)
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.
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ul. Wł. Jagiełły 29ul. Jana Pawła II 17

Zielony Konkurs 2016
Wiosnę mamy taką „w kratkę” 

– jak to wiosna. Raz chłodno, 
deszcze – tak było w pierwszej po-
łowie maja, raz upał. 

Sądzimy, że ukwieconych balko-
nów i przydomowych ogródków będzie 
stopniowo przybywać – już przecież po 
zimnych „ogrodnikach”. Zachęcamy do 
uczestnictwa w konkursie oraz do nad-
syłania na adres redakcyjnej poczty  

– ssm@poczta.fm – własnych zdjęć 
balkonów i ogródków lub propozycji ich 
wykonania.

Teraz już można zerknąć do przy-
domowego ogródka przy Jana Paw-
ła II 17 w „Centrum”, na obejście do-
mu Grunwaldzka 3 albo przy Włady-
sława Jagiełły 29 w osiedlu „Węzło-
wiec”. O ile „weselsze” są budynki z ta-
kim otoczeniem... rg


