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Zamknąć zsypy Segregacja – stałe wyzwanie

Zdobyła mandat poselski Drzewo nie odda

os. „Węzłowiec”. Dobudowano ptasie piętro... 
domki dla kawek

W osiedlach przeprowadzono 1 pokos traw 
– tu os. „Tuwima”

 Szanowni Członkowie Spółdzielni!
Przed nami podzielone na III części Walne Zgromadzenie Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Walne jest najwyższą statutową władzą Naszej Spółdzielni obchodzącej 
w bieżącym roku 60-lecie istnienia. 

Zwracamy się do Państwa z apelem o liczny udział w jego obradach, by podsumować miniony rok działalności. 
W ubiegłym wydaniu „MS” sporo miejsca poświęcono na prezentację materiałów będących przedmiotem obrad, 
informowano też, iż wiele innych wyłożono do wglądu, by każdy Członek mógł się z nimi zapoznać. Na ich 
podstawie można spokojnie, obiektywnie dokonać oceny 2016 roku. Stwierdzić należy, że kondycja finansowa 
SSM jest bardzo dobra, o czym świadczą zarówno wszelkie ekonomiczne wskaźniki, jak i pozytywna opinia 
niezależnego biegłego rewidenta i wynik lustracji. Te opinie i ekonomiczne wskaźniki są niejako dodatkowym 
potwierdzeniem uzyskanych w minionym roku efektów. Widać gołym okiem, że zasoby nam pięknieją 
a osiedlowa infrastruktura jest coraz bardziej przyjazna zamieszkałym – wszyscy nie mamy się, czego wstydzić. 
Mamy jednak świadomość, że jest jeszcze mnóstwo potrzeb, ale wiemy też, że ilość środków jest ograniczona 
i trzeba racjonalnie dokonywać wyborów. Dokonując oceny nie kierujmy się, jednostkowymi drobnymi 
sprawami. Nie dajmy się zwieść pięknym słowom oraz oratorskim wystąpieniom bez pokrycia w faktach.

Szanowni Państwo
Dobiegła końca kadencja Rady Nadzorczej SSM wybranej w 2014 r. Podczas Walnego Zgromadzenia – jest to 

jego wyłączna kompetencja – wybierać będziemy na kolejną trzyletnią kadencję nową Radę Nadzorczą Naszej 
Spółdzielni. Wybierzmy do niej ludzi zaufanych, godnych szacunku, uczciwych, rozsądnych, bezinteresownych, 
mających świadomość odpowiedzialności i dobrych fachowców wolnych od politykierstwa oraz egoistycznych 
pobudek. Jesteśmy przekonani, że dokonacie Państwo trafnego wyboru.

Nową Radę czekają nowe trudne wyzwania, gdyż znowu procedowane są zmiany ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych i w prawie spółdzielczym. Spółdzielczość komuś przeszkadza, gdyż w opinii specjalistów 
będzie to kolejny zamach, na wolność zrzeszania się i stanowienia wewnętrznego, zgodnego z oczekiwaniami 
Członków prawa, na ekonomiczne podstawy funkcjonowania spółdzielni.

Zapraszamy na Walne życząc spokojnych obrad, racjonalnych decyzji i trafnego wyboru.

 Prezes Zarządu SSM Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM
 (-) Zbigniew Lekston  (-) Jan Dudek

Postępy widoczne, widoczne...
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2000 złotych czeka

Drzewo nie odda

ciąg dalszy na str. 6

Zielony Konkurs 2017

Jeszcze nie bujno Wiosnę mamy taką „w krat-
kę”. Dużo słońca, dużo desz-

czu, były nawet i majowe przymroz-
ki (?!). Być może właśnie dlatego 
z tej prostej przyczyny nie za du-
żo jeszcze ukwieconych balkonów. 
Więcej można dostrzec, pochylając 
się i zaglądając do przydomowych 
ogródków...

Tam część roślin już kwitło/kwitnie, 
jak chociażby tulipany, część wkrót-
ce to zrobi i w końcu będzie kolorowo 
– jak by tego chcieli i oczekują z nie-
cierpliwością i ciekawością zarazem 
ich opiekunowie. 

Dlaczego warto?
Nikt nie zaprzeczy, że przyjemnie 

jest czasem spojrzeć na ładny bal-
kon czy w obejście domu. To nie tyl-
ko przecież satysfakcja dla ich wła-
ścicieli, opiekunów, ale też dla space-

W „Wejściu smoka”, klasyce filmów walki, Bru-
ce Lee lakonicznie podsumował popis jednego 

z zawodników efektownie łamiącego jednym uderze-
niem dość grubą deskę i stwierdził: Deska nie odda po 
czym sprawił mu ostry łomot.
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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

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
AnDrZej ChyLińSKi, BArBArA heneL*

zapraszają wszystkich Mieszkańców

5. czerwca 2017 r. od 16.30 do 17.30

nA SWÓj DyŻUr
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00

*skład osobowy może ulec zmianie 

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 j. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

-rowiczów. Ukwiecone kąciki znacznie 
poprawiają wygląd naszych domów 
i szerzej – całych osiedli. Obcowanie 
z przyrodą jest po prostu zdrowe!

Dlatego cały czas gorąco zachęca-
my wszystkich mieszkańców zaso-
bów spółdzielczych do przystrajania 
balkonów kwiatami, iglakami, roślina-
mi pnącymi. Obejść budynków podob-
nie. Do takiego eksperymentowania 
z przyrodą. A nuż ktoś odkryje w so-
bie nową pasję?

Regularnie rozglądamy się po osie-
dlach i staramy dostrzec co ładne, 
piękne, ciekawie urządzone - jeśli cho-
dzi o zieleń balkonów i terenów bez-
pośrednio przylegających do domów. 
Póki co w oczekiwaniu na więcej pre-
zentujemy ogródek przy Marii Skło-
dowskiej-Curie 33 i „patrzymy” dalej 
obiektywem oraz zachęcamy Czytelni-
ków do podpowiadania co należy po-
kazać na adres: ssm@poczta.fm lub 
na redakcyjny dyżur. rg
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Podczas obrad Rada zapoznała się ze 
stanem przygotowań do mającego się 
odbyć na początku czerwca – od 5 do 7 
– Walnego Zgromadzenia SSM, czyli 
najwyższej statutowej władzy Spółdziel-
ni. Rada przyjęła informację bez zastrze-
żeń i wysoko oceniła wszystkie podjęte 
i wykonane działania, których wspólnym 
mianownikiem jest sprawne przeprowa-
dzenie Walnego i zrealizowanie przez 
to gremium wszystkich prawem prze-
widzianych zadań ustalonych wyłącz-
nie do kompetencji WZ w tym przepro-
wadzenia wyborów nowego składu Ra-
dy Nadzorczej. Jak oznajmiono w pra-
wem przewidzianym terminie i zgodnie 
z wymaganiami statutowymi do Spół-
dzielni wpłynęło 19 zgłoszeń kandyda-
tów, którzy ubiegać się będą o 16 man-
datów. Osoby ubiegające się o mandat 
Członka RN SSM były zobowiązane, do 
pisemnego wyrażenia zgody na kandy-
dowanie i podanie adresu, numer człon-
kowskiego. Musiały też spełnić wymaga-
nia zawarte w Prawie spółdzielczym, tj. 
złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu 
bądź zawieszeniu działalności konku-
rencyjnej wobec Spółdzielni. Zgłoszenie 
kandydata musiało być wsparte imien-

ną listą z pisemnym poparciem, co naj-
mniej 30 Członków SSM. Listę kandyda-
tów publikujemy - dop.red.

Jak należało się spodziewać w trak-
cie posiedzenia nie obyło się bez oko-
licznościowych wystąpień. jan Dudek 
przewodniczący RN stwierdził:

- Ta kadencja Rady Nadzorczej prze-
chodzi do historii. Trzy lata szybko minę-
ły – następuje zmiana warty. Pozwólcie, 
że złożę Wam i Nam gorące podzięko-
wania za owocną i spokojną współpracę 
na linii Rada Nadzorcza – Zarząd SSM. 
Część z nas, na co Statut Spółdzielni 
zezwala, będzie startować do nowego 
rozdania i im życzę dużo sukcesów i sa-
mozaparcia w wyborach do nowej Ra-
dy Nadzorczej. A pozostałym dużo zdro-
wia, udanych wakacji i pogody ducha. 
Zarządowi, kierownictwu Spółdzielni ży-
czę udzielenia absolutorium na Walnym 
Zgromadzeniu Członków SSM oraz sa-
mych sukcesów na niwie zawodowej, 
spokoju i bezstresowego zarządzania 
naszą spółdzielnią. 

Na koniec pragnę podziękować oso-
bom, bez których byśmy się źle czuli, 
tzn. dobrej prasy i dobrze przygotowa-
nym materiałom do naszej pracy – cho-

dzi mi o p. Dagmarę Lendzik i p. Piotra 
Sowisło – redaktora naczelnego „MS”. 
Dziękuję Wam. Bezpośrednio po nim 
z podziękowaniami za wspólną trzy-
letnią pracę do Rady zwrócił się Zbi-
gniew Lekston – prezes Zarządu SSM 
i wysoko ocenił miniony czas, mery-
toryczne przygotowanie i konkretność 
oraz rzeczowość ustępującej Rady.

My przypomnijmy Radę Nadzorczą 
w kadencji 2014-2017 z podziałem na 
osiedla tworzyli:

Osiedle „Bańgów”
- Mieczysław Hojda.
Osiedle „Centrum”
- Tadeusz Dudek,
- Andrzej Jagiełło.

Osiedle „Chemik”
- Jan Dudek, 

- Maria Jurczyk,
- Wanda Stolarczyk.

Osiedle „Michałkowice”
- Dariusz Bochenek,

- Barbara Henel.
Osiedle „Młodych”
- Andrzej Chyliński,

- Jerzy Kurzawa.
Osiedle im. juliana Tuwima

- Zbigniew Jarosz,
- Danuta Kwiatkowska,

- Jerzy Michalik – rezygnacja 
z powodów zdrowotnych
Osiedle „Węzłowiec”

- Marcin Klimczak,
- Bogdan Seweryn,
- Andrzej Waldera. pes

Lista kandydatów (w układzie alfabetycznym) ubiegających się o mandat Członka RN SSM

Lp. nazwisko i imię Osiedle

1. Baranowicz-Pluskwik joanna „Centrum”

2. Breguła Bronisław „Tuwima”

3. Cebula Adam „Bańgów”

4. Dziura-Lattka Stefania „Michałkowice”

5. Gola Wiesław „Węzłowiec”

6. henel Barbara „Michałkowice”

7. jagiełło Andrzej „Centrum”

8. jarosz Zbigniew „Tuwima”

9. jaźwiec Wiesław „Węzłowiec”

10. jurczyk Maria „Chemik”

Lp. nazwisko i imię Osiedle

11. Klimczak Marcin „Węzłowiec”

12. Kurzawa jerzy „Młodych”

13. Lech Maria „Tuwima”

14. Łączyński Damian „Węzłowiec”

15. Majnusz Piotr „Młodych”

16. Osyra ryszard „Tuwima”

17. rogoż Zbigniew „Chemik”

18. Stolarczyk Wanda „Chemik”

19. Tuszyński edward „Chemik”

Obradowała rada nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ostatnie w kadencji
29 maja na swym ostatnim posiedzeniu w siedzibie Zarządu Spół-

dzielni zebrała się rada nadzorcza SSM wybrana podczas Walne-
go Zgromadzenia w 2014 r. Tym samym jej trzyletnia kadencja 2014-2017 
dobiegła końca.

Walne Zgromadzenie Członków SSM obraduje:

Część 
WZ

Termin
Dotyczy 

zamieszkałych w Osiedlach
Miejsce zebrania

i 5 czerwca 2017 r. 
(poniedziałek) godz. 1700

„Centrum”, „Michałkowice”, „Bańgów”
oraz Członków oczekujących

Dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51

ii 6 czerwca 2017 r. 
(wtorek) godz. 1700

 „Młodych”  
i „Węzłowiec”

Dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51

iii 7 czerwca 2017 r. 
(środa) godz. 1700

„Chemik”  
i im. juliana Tuwima

Dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51
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ciąg dalszy na str. 6

Nie mamy się  
czego wstydzić

z Janem Dudkiem,  
przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
rozmawia Piotr Sowisło

- Panie Przewodniczący, za nami zebrania osiedlowe ssm, 
jaka jest Pana ich ocena?

- jan DUDeK: Mimo stosunkowo niewielkiej frekwen-
cji jestem z nich, jak i cała Rada, zadowolony. Poruszo-
no mnóstwo spraw, ale w rzeczowy i właściwie wolny od 
emocji sposób. Szkoda, że z wieloma kwestiami czekano 
na Zebranie, bo można było te, często drobiazgi, przed-
stawić i rozwiązać dużo wcześniej w osiedlowych admini-
stracjach lub na dyżurach, jakie pełnią Członkowie: Rady 
Nadzorczej, Zarządu SSM czy też Rad Osiedli. Zgłoszone 
przez mieszkańców problemy, można w zasadzie podzielić 
na dwie grupy. Pierwsza obejmuje sprawy dotyczące Spół-
dzielni jej bieżącej działalności, jak i funkcjonowania osie-
dli, realizacji planów remontowych SSM itp. Na drugą skła-
dają się z kolei tematy, skierowane bezpośrednio do Urzę-
du Miasta i innych instytucji. W następstwie debaty Ko-
misje Wnioskowe przedstawiły i poddały pod głosowanie 
składane wnioski, z czego 22 przyjęto do realizacji. Wnio-
ski kierowano do: Urzędu Miasta – 10, Zarządu SSM – 4, 
Administracji – 6, Policji – 1 i MPGKiM – 1.

Istotnym jest to, a kolejny to już rok, iż znacząca ilość 
uwag i wniosków była adresowana nie do Spółdzielni, co 
pozytywnie świadczy o funkcjonowaniu SSM. Tak więc te-
raz to włodarze Siemianowic Śląskich, kierownictwa in-
nych podmiotów winni się do nich się odnieść i podjąć sto-
sowne działania. Spółdzielnia będzie jedynie pośrednikiem 
w staraniach o realizację złożonych postulatów. Wszyst-
kim uczestnikom Zebrań za przybycie i aktywne uczestnic-
two serdecznie dziękuję. Muszę też podkreślić bardzo do-
bre przygotowanie Zebrań, za które słowa uznania kieru-
ję do Zarządu, Rad Osiedli, administracji. Cieszy mnie, iż 
sporo mieszkańców zabierających głos dziękowało za wy-
konywane prace, za stan utrzymania zasobów. Te pozy-
tywne opinie, to wyraz uznania dla żmudnej pracy dziesiąt-
ków ludzi od gospodarzy domów i osiedlowych administra-
cji począwszy poprzez wszystkie działy i służby SSM. Te 
pochwały cieszą, ale jednocześnie zobowiązują.

- Proszę Pana, za nami 2016 rok i...trzy lata kadencji rady 
nadzorczej. Proszę Podsumować te lata...

- Tematyka posiedzeń Rady obejmowała duże spek-
trum zagadnień, które nie sposób w tym miejscu dokład-
nie omówić i należy sięgnąć do sprawozdania RN. Szcze-
gólnie mocno chciałbym podkreślić dobrą pracę Komi-
sji stałych Rady. Ich wcześniejsze posiedzenia i dokład-
ne analizowanie spraw przewidzianych do rozstrzygania 
na posiedzeniach plenarnych znacząco ułatwiało spraw-
ne podejmowanie ostatecznych decyzji. Bardzo dobrze 
oceniam też współdziałanie z Zarządem SSM i w tym 

miejscu za staranne przygotowywanie materiałów gorąco 
dziękuję wszystkim pracownikom opracowującym te do-
kumenty. Bardzo dobrze układała się współpraca z Ra-
dami Osiedli. Miniona kadencja zapisała się wieloma pro-
blemami wynikającymi z niespójnych przepisów prawa 
i braku ich wykładni. Przepisy wyższego rzędu skutecz-
nie też ograniczały samorządowe podejmowanie decy-
zji, czyli doprowadziły do swoistego ubezwłasnowolnie-
nia, bo nie wiem, dlaczego ustawodawca uważa, że wie 
lepiej niż my tu na dole, jak rozwiązywać często drobne 
sprawy. Ustawy odebrały nam też sporo pieniędzy, wpro-
wadziły nowe podatki, co np. ograniczyło remonty. Stara-
liśmy się jednak maksymalnie pogodzić potrzeby z możli-
wościami i realizować wszystkie przyjęte programy, cho-
ciaż wiele zadań przesunęło się w czasie. W minionych 
latach zakończyliśmy de facto renowację ścian, budyn-
ków, które nie podlegały dociepleniom, np. drugi etap 
osiedla „Węzłowiec” czy domy w osiedlu „Bańgów”. Każ-
dy obiektywnie winien przyznać, że znacząco poprawił 
się wygląd naszych klatek schodowych, wejść do budyn-
ków oraz osiedlowa infrastruktura służąca rekreacji za-
równo dzieci, jak i dorosłych. Obecnie realizujemy szeroki 
program tworzenia nowych i estetycznych, zamykanych 
na klucz, stanowisk na odpady. Powoli śmietniki kojarzą-
ce się z nazwijmy to „bałaganem” przechodzą do histo-
rii. Oczywiście wiele zależy od mieszkańców i przestrze-
gania przez nich zasad utrzymania czystości. Pokreślić 
należy również systematyczne zwiększanie ilości miejsc 
parkingowych w osiedlach. Ponadto, jako jedna z nielicz-
nych spółdzielni w Polsce, SSM budowała domy i garaże 
oraz prowadzi działalność kulturalną i co jest ewenemen-
tem darmowe dla dzieci treningi w piłce nożnej.

Na szczególną uwagę zasługują dobre wyniki ekono-
miczne Spółdzielni, co podkreśliła biegła rewident, lustra-
tor z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach czy wyróżnienia, jakie SSM 
otrzymuje za swoją działalność. To wszystko cieszy. Nie-
pokoi, i to znacznie, kolejne majstrowanie przy ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych i ewidentne dążenie do 
likwidacji spółdzielni. Co komu złego one zrobiły nie wiem, 
wiem, że wdrożenie takich rozwiązań, to będzie to kata-
strofa dla mieszkańców w całej Polsce. Dokonując tej mi-
ni oceny chciałbym też uwypuklić rolę „Mojej Spółdziel-
ni”. Miesięcznik oceniam bardzo pozytywnie i na Pana rę-
ce, Panie redaktorze, składam podziękowania dla bar-
dzo szczupłego zespołu redakcyjnego za dostarczanie co-
miesięcznych ogromnych porcji informacji o tym, co dzie-
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je się w Spółdzielni i w spółdzielczości. Bez Was miesz-
kańcy wiedzieliby dużo, dużo mniej. Byliby ubożsi o wie-
le wiadomości.

- dziękujemy za tak Pozytywną oPinię i wróćmy do Pytań. 
Przed nami walne zgromadzenie...

- Tak, to w życiu Spółdzielni ważny moment każdego ro-
ku. Podczas Walnego dokonamy 
podsumowania minionych 12 mie-
sięcy. Jestem przekonany, że bę-
dzie ono pozytywne, bo dokona-
nia mówią same za siebie. W każ-
dym osiedlu widzimy zmiany. Zmiany, w moim odczuciu 
ewidentnie na lepsze. To wszystko zawarte zostało w ma-
teriałach na WZ, a te były dostępne do wglądu w siedzi-
bie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy uli-
cy Bohaterów Westerplatte, tak więc każdy Członek Spół-
dzielni miał możliwość zapoznania się z nimi i dokonania 
na ich podstawie własnej oceny działań. Wiele materia-
łów publikowała także „MS” czyli dostarczyła je wprost do 
mieszkań. Uważam, że cała dobiegająca końca kadencja, 
jak i ostatni rok były dobre dla Spółdzielców, czego dowo-
dzą wyniki bilansowe. Jestem tym bardzo pozytywnie zbu-
dowany, bo dobrze to wróży na przyszłość i z tym przesła-
niem udajemy się na WZ. Jedynie, nad czym ubolewam to 
dewastacje, to brak poszanowania wspólnego mienia.

- Panie Przewodniczący, kończy się kadencja rady nadzorczej 
i Pana w niej uczestnictwo. czego Pan oczekuje od nowej rady?

- Zgadza się. Jestem już drugą kadencję w RN i zgodnie 
ze Statutem nie mogę kandydować. WZ i jego uczestnikom 
życzę spokojnych obrad, rozsądnych i trafnych decyzji. Ży-
czę dokonania mądrego wyboru, tak by w nowej Radzie za-
siadły osoby rozważne, doświadczone i autentycznie godne 

naszego zaufania. Wybranej Radzie 
życzę, by za trzy lata mogła wszyst-
kim mieszkańcom spojrzeć prosto 
w oczy i powiedzieć z podniesionym 
czołem: Nie mamy się, czego wsty-

dzić i nie zniszczyliśmy dorobku poprzedników!!!
Korzystając z okazji dziękuję Zarządowi SSM za wielolet-

nią współpracę, za uczciwe partnerstwo, za troskę o utrzyma-
nie naszych zasobów i rozwój naszej Spółdzielni dla dobra 
wszystkich naszych mieszkańców. Na ręce Zbigniewa Lek-
stona – prezesa Zarządu SSM, składam podziękowanie dla 
wszystkich pracowników spółdzielni. Dziękuję również wła-
dzom miasta z prezydentem Rafałem Piechą za bardzo dobrą 
współpracę, która zmaterializowała się w kilkunastu przedsię-
wzięciach. Słowa uznania kieruję również do wszystkich insty-
tucji, które nie sposób wymienić, za dobre i rzeczowe współ-
działanie z naszą Spółdzielnią. Zapraszając na Walne życzę 
spokojnych obrad i trafnych wyborów.

dziękuję za rozmowę

Szkoda, że drzewa nie mają takiej 
możliwości, bo sądzić należy, że nie 
tak szybko pozbierałby się jakiś kre-
tyn, który w Michałkowicach pociął, po-
łamał 6 drzew. Gdyby tak zniszczony 
drzewostan mógł oddać, to miałby się 
ten ktoś z pyszna. Ta dewastacja nie 
jest jedyną szczególnie wołającą o po-
mstę. Druga to zniszczenie drzwiczek 
do skrzynki elektrycznej w świeżo, co 
odnowionej klatce schodowej. Na re-
monty i malowania czekamy po kilka 
dobrych lat zaś zniszczenia dokonano 
błyskawicznie. Nie od dziś wiadomo, 
że buduje się z mozołem a niszczy...

Czy rzeczywiście chcemy mieszkać 
w budynkach z obskurnymi klatkami 
schodowymi i w otoczeniu pozbawio-
nym zieleni? Odpowiedź na to pytanie 
pozostawiamy Wam P.T. Czytelnicy

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 są-
du, albo ugodą ze sprawcą, który zobo-
wiąże się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

nagrody czekają
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 zamierza 
przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona

A w osiedlach zanotowano:
„Michałkowice”

- Pocztowa 14 – zniszczono drzwiczki 
do skrzynki elektrycznej,

- Kościelna 36 – zdewastowano 
6 drzew rosnących od strony balko-
nów budynku,

- Pocztowa 14 – zniszczono drzwi 
wejściowe do piwnicy.

Chemik”
- niepodległości 61D – rozbito szybę 

w drzwiach wejściowych.
im. juliana Tuwima

- W. Korfantego 3A – zniszczono 
drzwi piwniczne,

- garaże przy weterynarii – bohomazy 
na ścianie szczytowej,

- W. Korfantego 9A – zniszczono 
kosz na psie odchody.

„Młodych”
- niepodległości 26-28 – bazgroły na 

śmietniku,
- niepodległości 22-24 – bohomazy 

na elewacji budynku i garaży,
- ZhP 11 – bazgroły w świeżo pomalo-

wanej piwnicy.
„Centrum”

- Powstańców 54/tył ADM – bohoma-
zy na świeżo pomalowanym daw-
nym zbiorniku wodnym.  pes

Nie mamy się  
czego wstydzić

ciąg dalszy ze str. 5

Drzewo nie odda

ciąg dalszy ze str. 2
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ciąg dalszy na str. 8

Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów”

Klub, odór, odpady
Czy w osiedlu „Bańgów” ma szanse powstać i rozwinąć się „Klub Osiedlowy” dla każdego? na ile uciąż-

liwy i szkodliwy jest odór z pobliskiego zakładu? Czy i w jaki sposób można by poprawić estetykę 
osiedlowych pojemników na odpady? Takie główne wątki pojawiły się podczas dyskusji na kwietniowym zebra-
niu Członków SSM z osiedla „Bańgów”.

Prezydium Zebrania,  
Komisja Wnioskowa

Przy udziale dwudziestoosobowej 
grupy spółdzielców z osiedla „Bań-
gów”, jolanty Sobek – zastępcy pre-
zesa Zarządu SSM ds. członkowsko-
-mieszkaniowych, Krystyny Śliwiok  
– głównej księgowej oraz Marka 
Greinera – pełnomocnika Zarządu  
ds. technicznych, a także członków Ra-
dy Osiedla, kierownictwa administracji, 
przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady 
Miasta oraz służb mundurowych deba-

towano popołudniu 26 kwietnia br. nad 
najbardziej aktualnymi problemami, ja-
kie dotyczą osiedla. Praktycznie – jak 
się później okazało - „nie rozdrabniano” 
się na tematy, jakie w zasadzie można 
załatwić w ADM, czy wyjaśnić na dyżu-
rach Rady Osiedla. Mieszkańcy wrzu-
cali „gruby” problem, dotyczący lub mo-
gący obejmować, jak nie wszystkich, to 
znaczną część zamieszkałych i dalej  
– nad nim odbywała się już swoista 
„burza mózgów” z udziałem wspomnia-
nych przedstawicieli.

Nim jednak dyskusja rozwinęła się 
na dobre, mieszkańcy musieli zdecy-
dować, kto zasiądzie w Prezydium Ze-
brania i w Komisji Wnioskowej. Wśród 
proponowanych kandydatur wyłoniono 
kilka nazwisk. W Prezydium, po wyra-
żeniu zgody i przegłosowaniu znaleź-
li się:
- Mieczysław hojda – przewodniczący,
- Barbara Florek – sekretarz,
- Małgorzata Germel i Monika Wilk  

– asesorzy.
Komisję Wnioskową stworzyli: Adam 

Dragański – przewodniczący, Marcin 
Ciszewski i Zbigniew Popek – człon-
kowie.

Czy klub w końcu chwyci?
Na zebraniu zaraz na początku po-

wrócił temat ożywienia życia kultural-
nego w „Bańgowie” i utworzenia klubu 
osiedlowego. Jak tłumaczyła Urszula 
Gryc – mieszkanka osiedla, która już 
w zeszłym roku podsuwała tę ideę – 
mogłoby to być miejsce nie tylko dla se-
niorów, lecz dla wszystkich, w tym rów-
nież dzieci: - Każdy ma chyba w domu 
jakieś zapomniane gry planszowe, sta-
re książki – można by to było przynieść 
i zagospodarować. Fajnie byłoby stwo-

rzyć kącik, gdzie mieszkańcy spotyka-
liby się popołudniami na tzw. „klachy”. 
Gdzie panowie mogliby pograć w ska-
ta, spotykać się i umawiać na ryby, im-
prezy miejskie. Mieszkanka zaznaczy-
ła jednak, że sama nie da rady się tym 
zająć, ale zaapelowała na forum o zgła-
szanie się chętnych, którzy zechcieliby 
taki klub poprowadzić.

estetyka pojemników
W kwestii osiedlowych śmietników, 

w tym pojemników na odpady wtór-
ne wypowiedział się Piotr Marszałek. 
Porównał on owe pojemniki na surow-
ce wtórne, stosowane w Siemianowi-
cach Śląskich z pojemnikami na jed-
nym z katowickich osiedli. – W Kato-
wicach są one większe, ale zarazem 
szczelnie zamknięte. Z odbiorem od-
padów nie ma problemu. Tak zwani 
„zbieracze” nie mają możliwości za-
śmiecania terenu wokół nich. Są one 
tym samym bardziej estetyczne i higie-
niczne. Można by coś takiego rozwa-
żyć również u nas – sygnalizował. Za-
pisano to we wnioskach.

Odnośnie gospodarki odpadami ko-
munalnymi wypowiadała się na zebra-
niu również Agata Matysik – z Wy-

działu Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta, która poinformowała, iż wkrót-
ce ma ruszyć PSZOK, czyli punkt se-
lektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, gdzie wszystkie kłopotliwe od-
pady gabarytowe, porzucane dzisiaj 
zwykle obok śmietników, można bę-
dzie oddawać tam we własnym zakre-
sie. Ma on zostać zlokalizowany w Mi-
chałkowicach, przy ulicy Wyzwolenia.

Korzystając z obecności przedstawi-
cielki Urzędu Miasta zapytano ją rów-
nież o to, w jaki sposób można zmini-

malizować problem podrzucania śmie-
ci do dwóch osiedlowych śmietników, 
gdzie problem ewidentnie występuje. 
Sprawę podniósł przewodniczący Ra-
dy Osiedla. Kierownik ADM dopowie-
działa, że na zgłoszenia administracji, 
MPGKiM odpowiada, że każdy z tere-
nu miasta może wyrzucać śmieci do 
dowolnego pojemnika. Agata Matysik 
odpowiedziała, iż problem podrzuca-
nia odpadów występuje na terenie ca-
łych Siemianowic Śląskich. Najtrafniej-
szym obecnie rozwiązaniem – oceniła 
– jest budowanie zamykanych śmiet-
ników. Mówiła też dalej, że obecnie 
jest opcja opróżnienia pojemnika z du-
żą ilością odpadów na zasadzie inter-
wencji, jednak nie ma w tej chwili moż-
liwości zwiększenie częstotliwości wy-
wózki odpadów zmieszanych cyklicz-
nie więcej niż dwa razy w tygodniu ze 
względu na koszty. Przypomniała też, 
że jeśli ktoś jest świadkiem podrzuca-
nia odpadów, na przykład gruzu, mo-
że skontaktować się ze strażą miej-
ską, która po numerach rejestracyj-
nych jest w stanie dotrzeć do osoby 
podrzucającej.
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Czystość powietrza, parking
Piotr Marszałek zwrócił również uwa-

gę, że wciąż aktualny jest problem „du-
szących zapachów”, zwłaszcza w week-
endy, pochodzących z nieodległej od 
osiedla „Bańgów” spółki Adient Seating 
Poland (dawniej Johnson Controls). Za-
sugerował, by zlecić kontrolę, mając na 
uwadze między innymi skład chemicz-
ny stosowanych tam w pracy farb i la-
kierów. Mieczysław hojda – przewod-
niczący Rady Osiedla oznajmił, że spra-
wa wielokrotnie pojawiała się na posie-
dzeniach RO. Miasto za wnioskami po-
czyniło starania, by problem ograni-
czyć, ale z ostatniej ekspertyzy wynika, 
że żadne normy nie są przekroczone. 
Nieco później Marek Greiner 
– pełnomocnik Zarządu SSM 
ds. technicznych zacytował 
fragment pisma, jakie otrzy-
mała Spółdzielnia z Wydziału 
Ochrony Środowiska, z które-
go wynika, że: ...nie stwierdzo-
no przypadku występowania 
zapachu, emisji, które sugero-
wałyby prowadzenie działalno-
ści w sposób niezgodny z obo-
wiązującymi przepisami praw-
nymi. Adam Cebula – członek 
Rady Osiedla, a równocześnie 
przewodniczący Rady Miasta 
dodał, że: - Problem też po-
lega na tym, że nie ma cze-
goś takiego jak „ustawa o odo-
rach”, nie ma podstawy praw-
nej, która regulowałaby sytu-
acje związane z przekrocze-
niem norm, na podstawie których moż-
na byłoby coś egzekwować. Zaznaczył 
jednak, że: ...w ciągu kilku lat często-
tliwość, intensywność pojawiania się 
brzydkiego zapachu w osiedlu zmala-
ła, bo udało się przekonać zarząd za-
kładu do zmiany rodzaju stosowanego 
rozpuszczalnika. Dziś stosuje się tam 
rozpuszczalnik żywiczny i zapach jest 
zupełnie inny – wyjaśniał. Adam Cebu-
la podkreślił jednocześnie, że z władza-
mi tej spółki da się rozmawiać, bo zda-
ją one sobie sprawę z tych uciążliwo-
ści, więc można spróbować ponownie 
wystąpić o wnikliwą analizę problemu. 
Będziemy równocześnie próbowali wy-
egzekwować od nich, by powstała taka 
„strefa ochronna” z nasadzonych drzew 
– zapowiedział.

Piotr Marszałek odniósł się również 
do aktualnej sytuacji w zakresie miejsc 
postojowych. Wnioskował, by rozważyć 
możliwość likwidacji chodnika, biegną-

cego wzdłuż ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie od wjazdu do szkoły, do par-
kingu przy M. Skłodowskiej-Curie 61 
i przerobić go na parking. Równocze-
śnie chodnik mógłby zostać przeniesio-
ny na skarpę. Sugestię ujęto jako wnio-
sek z zebrania do Urzędu Miasta.

jak skutecznie poprawić 
bezpieczeństwo?

Podczas dyskusji wypowiedział się 
również starszy sierżant Mariusz Ma-
kosz – z Komendy Miejskiej Policji 

w Siemianowicach Śląskich. Zachęcał 
on do korzystania za pośrednictwem 

Internetu z dwóch aplikacji mobilnych, 
przygotowanych przez MSWiA. Pierw-
sza to „Krajowa Mapa Zagrożeń”. To 
mapka, na której mieszkaniec może 
zaznaczyć i opisać rodzaj zagroże-
nia i gdzie ono występuje na danym 
obszarze, w osiedlu. Każde zgłosze-
nie – jak podkreślił – jest anonimowe 
i co ważne – rozpoznawane przez pa-
trol, bądź dzielnicowego rejonu. Dru-
ga aplikacja mobilna do ściągnięcia 
na telefon to: „Moja Komenda”, na któ-
rej można sprawdzić, kto jest dzielni-
cowym danego rejonu i w jaki sposób 
można się z nim skontaktować. Obej-
muje ona całą Polskę.

Podziękowania i... trawnik
Końcówka zebrania kończyła się mi-

łym akcentem. Urszula Gryc i Gizela 
Król podziękowały pracownikom admi-
nistracji za szybką i miłą obsługę. Ostat-
nim tematem, wniesionym przez miesz-
kańców do rozważenia była sprawa za-

gospodarowania terenu przy wejściu do 
budynku przy ulicy M. Skłodowskiej-
-Curie 11. irena Mieszczak poprosiła 
o zasianie nowej trawy w miejsce za-
chwaszczonego trawnika oraz nasa-
dzenie kolczastych krzewów, by unie-
możliwić załatwianie się na nim psów.

Wcześniej były sprawozdania
Podczas dyskusji poruszono kilka 

ciekawych wątków. Istotne zagadnie-
nia przewijały się również w sprawoz-
daniach Rady Osiedla oraz admini-
stracji. Mieczysław hojda – przewod-
niczący RO wypunktował, czym człon-
kowie Rady Osiedla zajmowali się 
w roku sprawozdawczym, a dalej – 
skupił się na konkretnych problemach. 
Wypowiadał się między innymi w kwe-

stii poszukiwania dalszych te-
renów pod kolejne miejsca 
parkingowe, postępów w go-
spodarce odpadami komunal-
nymi w osiedlu po wdrożeniu 
w 2013 roku nowej tzw. usta-
wy śmieciowej, czy o Pikni-
ku Osiedlowym, jaki odbędzie 
się w tym roku po wakacjach 
– 21 września, a w który jak 
zwykle zaangażują się człon-
kowie RO. Odnośnie bezpie-
czeństwa w osiedlu zauwa-
żył, iż założony w 2010 roku 
monitoring osiedlowy przyno-
si pozytywne efekty, w posta-
ci mniejszej ilości dewastacji, 
ale podkreślił, że będą podej-
mowane starania, by go jed-
nak systematycznie rozbudo-
wywać. Dodał też, że jesz-

cze skuteczniej można przeciwdziałać 
niepożądanym zjawiskom, ujawniając 
sprawców zniszczeń.

Danuta Morawiec – kierownik ad-
ministracji dużo miejsca poświęciła na 
przedstawienie realizacji wniosków 
z ubiegłorocznego zebrania osiedlowe-
go. Wyliczyła również szczegółowo za-
dania, jakie wykonano w ubiegłym ro-
ku w ramach planu remontów. W swo-
jej wypowiedzi nie omieszkała wspo-
mnieć o najważniejszych tegorocz-
nych remontach. Zaliczyła do nich mię-
dzy innymi: remont elewacji budynków 
wraz z attykami dwóch budynków przy 
M. Skłodowskiej-Curie 61-67 i 69A-75 
oraz balkonami, malowanie klatek scho-
dowych przy Władysława reymonta 
10-12 i 14-24 rozliczenie 140 sztuk wy-
mienionych okien w mieszkaniach, czy 
montaż zaworów regulacyjnych podpio-
nowych na cyrkulacji cieplej wody przy 
Wł. reymonta 14-56. rg

stii poszukiwania dalszych te-
renów pod kolejne miejsca 
parkingowe, postępów w go-
spodarce odpadami komunal-
nymi w osiedlu po wdrożeniu 
w 2013 roku nowej tzw. usta-
wy śmieciowej, czy o Pikni-
ku Osiedlowym, jaki odbędzie 
się w tym roku po wakacjach 
– 
zwykle zaangażują się człon-
kowie RO. Odnośnie bezpie-
czeństwa w osiedlu zauwa-
żył, iż założony w 2010 roku 
monitoring osiedlowy przyno-
si pozytywne efekty, w posta-
ci mniejszej ilości dewastacji, 
ale podkreślił, że będą podej-
mowane starania, by go jed-
nak systematycznie rozbudo-
wywać. Dodał też, że jesz-

Osiedle „Bańgów”
Wniosek przyjęty podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 26 kwietnia br. 
w Zespole Szkół nr 1:

1. Wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem w sprawie 
zmiany położenia chodnika od wjazdu do szkoły do II-
-ej części osiedla i przeniesienie go na skarpę za żywo-
płotem wzdłuż szkoły, celem uzyskania miejsc parkin-
gowych.

2. Skierować wniosek do Urzędu Miasta o dokonanie 
analizy wymiany pojemników na odpady segregowa-
ne na szczelniejsze i zabezpieczające przed niekontro-
lowanym wyjmowaniem odpadów przez nieodpowied-
nie osoby.

3. Skierować wniosek do KMP w Siemianowicach Śl. 
w sprawie zwiększenia patroli policyjnych w godzinach 
wieczorno-nocnych, w celu poprawienia bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

Klub, odór, 
odpady

Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów”

ciąg dalszy ze str. 7
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ciąg dalszy na str. 10

Osiedle „Michałkowice” Osiedle „Michałkowice” Osiedle „Michałkowice”

Konkrety plus 3 wnioski z dyskusji
Kwietniowe zebranie Osiedlowe Członków SSM z osiedla „Michałkowice” zdominowały sprawy, jakie w zasa-

dzie przyjmowane są na co dzień w administracji i rozpatrywane zazwyczaj od ręki. Było też kilka grubszych 
tematów – jak między innymi drogi przeciwpożarowe przy ulicy Przyjaźni, zakłócanie porządku i ciszy nocnej na 
placu zabaw, czy prośba o analizę kosztów ogrzewania w budynkach przy Wł. Andersa...

Dwie pigułki informacji
Sprawozdania Rad Osiedli i admini-

stracji są równie ważnym elementem 
zebrań osiedlowych, co dyskusja. To 
okazja do zapoznania się z najważniej-
szymi zagadnieniami dotyczącymi da-
nego osiedla, nie tylko jeśli chodzi o wy-
konane roboty remontowane, zreali-
zowane wnioski, czy usunięte awarie, 
ale i bolączki dotyczące większej bądź 

mniejszej społeczności lokalnej – kilku 
budynków, jednego bloku. Niekiedy by-
wa, że sprawozdania stanowią podłoże 
do dalszej dyskusji, z której wychodzą 
całkiem ciekawe wnioski – tak było i tu-
taj. Interesują też informacje, co oczywi-
ste, wybiegające w przyszłość. 

Na tegorocznym zebraniu osiedlo-
wym sprawozdanie z działalności Ra-
dy Osiedla w 2016 roku przedstawi-
ła Barbara henel. Wypunktowała kil-
ka istotnych zagadnień, o jakich zresz-
tą rozmawia się nie tylko na posiedze-
niach RO, ale i po prostu – na ulicy. 
A wśród nich była między innymi spra-
wa usuwania glonów z elewacji bu-
dynków, o co wnioskowano właśnie na 
jednym z takich zebrań osiedlowych 
i teraz – zarówno w roku ubiegłym, jak 
i w bieżącym jest systematycznie re-
alizowane. Zwróciła uwagę na zwroty 
za wymianę okien: - Nadal szczegól-
ną uwagę przywiązujemy do przyspie-
szenia zwrotów za okna, wymienio-
ne przez lokatorów w latach poprzed-
nich. Ponieważ ilość zgłoszonych fak-
tur, a co za tym idzie – pula zarezer-
wowanych środków na każdy kolej-
ny rok się zmniejsza, mamy nadzie-
ję w tym roku „obsłużyć” co najmniej 
dwa kolejne lata – podkreślała człon-
kini RO. Wspomniała też o realizowa-

nym przez Spółdzielnię kilkuletnim pla-
nie zamykania osiedlowych śmietni-
ków. - Temat w naszym mieście zna-
lazł pozytywnych naśladowców. Na 
jednym z zebrań zaopiniowaliśmy po-
zytywnie wniosek Spółdzielni Mieszka-
niowej „Michał” o wspólne sfinansowa-
nie budowy śmietnika przy ulicy Pocz-
towej 4-14. Miejsce, które nie należa-
ło do chluby naszego osiedla zostanie 

odnowione i estetycznie zagospoda-
rowane. Przy okazji zaapelowała też 
o pilne zgłaszanie aktów wandalizmu 
drzwi do tychże zamykanych śmiet-
ników. Nie bez przyczyny. W ostat-
nim czasie zanotowano bowiem wie-
le przypadków niszczenia zamków pa-
tentowych. Założenie nowego zamka 
wiąże się z wymianą co najmniej kilku-
dziesięciu kluczy...

Podsumowując działalność Rady 
Osiedla w 2016 roku nie omieszka-
ła wspomnieć o aktywnym udziale jej 
członków w zbieranie podpisów pod 
projektami obywatelskimi w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2017, a tak-
że o cieszącym się coraz większym 
zainteresowaniem Spotkaniu z Miko-
łajem, które od lat pilotuje Rada Osie-
dla wspólnie z osiedlową administra-
cją. Dziękowała raz jeszcze sponso-
rom, bez których impreza nie mogła-
by się odbyć.

Na koniec wypowiedzi Barbara he-
nel przekazała też smutną informa-
cję o śmieci w 2016 roku wieloletnie-
go aktywnego członka Rady Osiedla 
– śp. Gerarda Lattki, dziękując mu, 
niestety, pośmiertnie za: Serdeczność, 
wiele cennych inicjatyw i pracę w RO.

Chwilę później, sprawozdanie z dzia-
łalności administracji przedstawił z ko-

lei Lucjan Błachno – kierownik ADM. 
Zgromadzeni dowiedzieli się między 
innymi, w jaki sposób zostały zreali-
zowane cztery przegłosowane wnioski 
z ubiegłorocznego zebrania osiedlowe-
go, większość skierowanych wówczas 
do Urzędu Miasta. W sprawie rozważe-
nia przez UM możliwości zmiany ruchu 
drogowego ulicy Przyjaźni na ruch jed-
nokierunkowy, Lucjan Błachno oznaj-

mił: - Urząd Miasta pismem z marca te-
go roku poinformował, że na wskazanej 
ulicy zamontowany został znak zaka-
zu zatrzymywania się „B36”, uniemoż-
liwiający parkowanie po jednej stronie 
ulicy. W sprawie rozpatrzenia możliwo-
ści zmiany organizacji ruchu drogowe-
go ulicy Leona Kruczkowskiego (dziś: 
Władysława Andersa – dop.) na ruch 
jednokierunkowy poinformował, że po 
analizie organizacji ruchu na wskaza-
nej ulicy, Komisja ds. Organizacji Ruchu 
postanowiła pozostawić istniejący układ 
drogowy. Dodatkowo informuje, że na 
ulicy Wł. Andersa w ramach Budżetu 
Obywatelskiego zostanie wybudowa-
ny w tym roku dodatkowy parking. Pod-
czas ubiegłorocznego zebrania osie-
dlowego trzecia sprawa, jaką skierowa-
no do Urzędu Miasta, a równocześnie 
Wodociągów Siemianowickich „Aqua 
Sprint” dotyczyła rozważenia możliwo-
ści przyspieszenia wymiany zewnętrz-
nej kanalizacji sanitarnej w rejonie uli-
cy Kościelnej 36 z uwagi na jej zły stan 
techniczny – ciągłego zalewanie piwnic. 
Z pisma, jakie otrzymała administracja 
wynika, że realizacja budowy kanaliza-
cji sanitarnej w rejonie ulic Kościelnej 
oraz Pocztowej przewidziana jest na 
III kwartał bieżącego roku.

ciąg dalszy na str. 10



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2017

ciąg dalszy ze str. 9
Ostatnim wnioskiem była sugestia 

o zamontowanie przed budynkiem 
przy ulicy Władysława Sikorskiego 1 
ławki, co też administracja wykonała 
jeszcze w zeszłym roku.

Oprócz wniosków, kierownik admini-
stracji szczegółowo wypunktował naj-
ważniejsze wykonane w ubiegłym ro-
ku roboty remontowe oraz zajawił nad-
chodzące remonty, które w większości 
stanowią kontynuację kilkuletnich pla-
nów, jak w przypadku malowania kla-
tek schodowych, zabudowy osiedlo-
wych śmietników, czy wymia-
ny kaset i słuchawek z analo-
gowych na cyfrowe.

Proszę rozważyć, 
proszę wyjaśnić...

Dyskusja podczas tego-
rocznego zebrania przebie-
gła spokojnie. Głos zabrało 
w sumie siedmiu z 25 przy-
byłych Członków Spółdzielni. 
Krzysztof Śpiewak podzię-
kował za zamontowanie ław-
ki przed budynkiem przy uli-
cy Wł. Sikorskiego 1 oraz 
poprosił o uzupełnienie tego miejsca 
jeszcze o kosz na śmieci. Zasuge-
rował również, by nad nowymi do-
mofonami przy wejściach do klatek 
schodowych przy Wł. Sikorskiego 1 
umieścić krótką informację o numera-
cji mieszkań znajdujących się w da-
nych klatkach, co mogłoby ułatwić pra-
cę na przykład kurierom. Poruszono 
też na forum sprawę składowania nie-
segregowanych odpadów do nie za-
mkniętego jeszcze na klucz śmietnika 
przy ulicy Wł. Sikorskiego 1 – chodzi 
o mieszkańców z budynków nie zarzą-
dzanych przez SSM – Władysława 
Andersa 3 i 5.

Trudno o zebranie osiedlowe, pod-
czas którego nie kierowano by ja-
kichkolwiek sugestii do straży miej-
skiej czy policji. I tym razem proszo-
no służbę mundurową o częstsze pa-
trole – konkretnie: wokół placu zabaw 
w rejonie budynków Przyjaźni 10, 18-
22. – Przeszkadza nam mieszkańcom 
młodzież, która po 21.00 przychodzi 
zaczyna wrzeszczeć i rozrabiać na pla-
cu zabaw. Stąd też zniszczone niektó-
re urządzenia zabawowe i zdemolowa-
ne częściowo ogrodzenie. Oni nic so-
bie nie robią z naszych próśb i uwag. 
W letnie miesiące w godzinach noc-
nych też są sytuacje, że łamana jest ci-

sza nocna, dzwoni się na policję, przyj-
mowana jest interwencja, a „zabawa” 
nadal czasem idzie jedną, drugą, trze-
cią godzinę a my chcielibyśmy się po 
prostu wyspać – argumentowano, kie-
rując jednocześnie prośbę bezpośred-
nio do straży miejskiej i policji o zainte-
resowanie się bardziej problemem.

janina Krzyżowska nawiązywa-
ła w swojej wypowiedzi do sprawoz-
dania kierownika administracji, który 
charakteryzując wyzwania, jakie sto-
ją przed administracją w najbliższych 
miesiącach, latach, podkreślił między 

innymi potrzebę modernizacji dróg do-
jazdowych do budynków przy ulicy 
Przyjaźni 18, 22, 24, 26, dostosowu-
jąc je do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych. To pokłosie po-
żaru w piwnicy jednej z klatek schodo-
wych i utrudnioną akcję gaśniczą stra-
ży pożarnej. Mieszkanka zwróciła uwa-
gę, że są mieszkańcy, parkujący au-
ta na chodniku między budynkami przy 
Przyjaźni 10C a 18 tak, że często nie 
da się nawet przejść. Zawnioskowała 
o to, aby rozważyć możliwość likwida-
cji miejsc postojowych w okolicach bu-
dynków przy Przyjaźni 10-18, co miało-
by udrożnić przyszłe akcje ratunkowe, 
nie tylko straży pożarnej. Poprosiła rów-
nież o postawienie lustra drogowego na 
jezdni ulicy Przyjaźni przy wyjeździe 
z parkingu, co miałoby dodatkowo po-
prawić sytuację, jeśli chodzi o bezpie-
czeństwo drogowe tej części osiedla.

O wykonanie analizy kosztów ogrze-
wania w budynkach przy ulicy Włady-
sława Andersa zawnioskował Kry-
stian Kurek, przedstawiając swoje 
wątpliwości na podstawie opublikowa-
nych statystyk. Ujęto to w formie wnio-
sku z zebrania.

Kazimierz nowak zwrócił z kolei 
uwagę na brak reakcji na złe wyni-
ki kontroli szczelności instalacji gazo-

wej w jego mieszkaniu. Krótko po ze-
braniu, w trybie pilnym, administracja 
zleciła firmie zewnętrznej dokonanie 
ponownego przeglądu. O nie świecą-
cej bardzo często latarni przed budyn-
kiem przy ulicy Stawowej 7, o potrze-
bie jej regulacji wypowiadała się Kry-
styna Płaczek. Jako że należy ona do 
Urzędu Miasta, administracja zobowią-
zała się zwrócić z pismem w tej spra-
wie. Jako wniosek sformułowano zgło-
szenie jolanty Swobody o wymianę 
feralnego kontenera na śmieci w re-
jonie budynku przy ulicy Władysława 

Sikorskiego 2. Wspomniano 
też o tym, że dozorca tego re-
jonu nie dba należycie o po-
wierzony teren – poprzednie 
dozorcostwo było zdecydo-
wanie lepsze – zaznaczano. 
Zasugerowano, aby jasno pi-
semnie określić, jakie obo-
wiązki w ramach utrzymania 
porządku i czystości należą 
do zatrudnionego dozorcy.

Z kilkoma sprawami na ze-
braniu pojawiła się joanna 
Szafarczyk. Zaproponowa-

ła wymianę rdzewiejących i często nie 
działających prawidłowo latarni przed 
budynkiem przy ulicy Obrońców War-
szawy 2, poprosiła o przycięcie krze-
wów przy ścianie szczytowej domu przy 
wspomnianym adresie. Wreszcie – zwró-
ciła też uwagę na niedokładne wykony-
wanie obowiązków przez firmę sprząta-
jącą ten rejon, zarówno latem, jak i zimą.

Kilka spraw wyjaśnił uczestniczący 
w zebraniu Zbigniew Lekston – pre-
zes Zarządu SSM, a m.in. do uwag od-
nośnie pracy dozorców odniósł się kie-
rownik ADM, przepraszając za dotych-
czasowe problemy, obiecał też, że po-
stara się dopilnować, by nastąpiła wy-
raźna poprawa.

Spraw do rozpatrzenia nazbierało się 
więc trochę. Z kronikarskiego obowiąz-
ku podajemy, kto czuwał nad tym, by 
zebranie przebiegło prawidłowo, zgod-
nie z zasadami ustalonymi Regulami-
nem. W Prezydium Zebrania zasiedli:
- Dariusz Bochenek – przewodni-

czący,
- Zdzisława Skrzypiec-Kijo – sekre-

tarz,
- janina Krzyżowska i Mikołaj Wajda 

– asesorzy.
Komisję Wnioskową utworzyli: ro-

bert japtok, Piotr Cieluch oraz jan 
Mizera.  rg

Osiedle „Michałkowice” Osiedle „Michałkowice” Osiedle „Michałkowice”

Konkrety plus 3 wnioski z dyskusji

poprosił o uzupełnienie tego miejsca 

Sikorskiego 2
też o tym, że dozorca tego re-
jonu nie dba należycie o po-
wierzony teren – 
dozorcostwo było zdecydo-
wanie lepsze
Zasugerowano, aby jasno pi-
semnie określić, jakie obo-
wiązki w ramach utrzymania 
porządku i czystości należą 
do zatrudnionego dozorcy.

braniu pojawiła się 
Szafarczyk

Osiedle „Michałkowice”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 25 kwietnia br. 
w michałkowickim „Zameczku”:

1. Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta w sprawie 
montażu lustra drogowego na ulicy Przyjaźni w celu 
bezpiecznego wyjazdu z osiedla.

2. Dokonać analizy kosztów centralnego ogrzewania 
w budynkach mieszczących się przy ul. Wł. Andersa.

3. Wystąpić z wnioskiem do MPGKiM w sprawie wymia-
ny pojemników na śmieci na sprawne – przy ul. Wł. Si-
korskiego 2.
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Termin Budynek, adres

harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

12. 06.
poniedziałek

Władysława jagiełły 31a, d, 35a, b

13. 06.
wtorek

Władysława jagiełły 31b, c, 35c, d, 41a, b

14. 06.
środa

Władysława jagiełły 37a, b, c, d, 41c, d

19. 06.
poniedziałek

Władysława jagiełły 33a, b, e, 39a, b, e

20. 06.
wtorek

Władysława jagiełły 33c, d, 39c, d

harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu 
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

5. 06.
poniedziałek

Leśna 13,
Walerego Wróblewskiego 39a, b, c

6. 06.
wtorek

Leśna 15,
Walerego Wróblewskiego 41a, b

7. 06.
środa

Okrężna 1,
Walerego Wróblewskiego 41c, d, e

8. 06.
czwartek

Okrężna 2,
Walerego Wróblewskiego 41f, g, h

Termin Budynek, adres

9. 06.
piątek

Okrężna 3,
Walerego Wróblewskiego 51a, b, c

12. 06.
poniedziałek

Okrężna 4,
Walerego Wróblewskiego 51d, 53a, 

niepodległości 58a, b, c

13. 06.
wtorek

Okrężna 5,
Walerego Wróblewskiego 53b, c, d,

niepodległości 58d, e

14. 06.
środa

Okrężna 6,
Walerego Wróblewskiego 53e, f, g,

niepodległości 58f, g, 64a

19. 06.
poniedziałek

Okrężna 7,
Walerego Wróblewskiego 53h, 61a, b,

niepodległości 64b, c

20. 06.
wtorek

Okrężna 8,
Walerego Wróblewskiego 61c, d, 63c,

niepodległości 66a, b, c

21. 06.
środa

Okrężna 13,
Walerego Wróblewskiego 63a, b,

 niepodległości 66d, e, f

22. 06.
czwartek

Okrężna 13,
Walerego Wróblewskiego 63d, e, f,

 niepodległości 66g, h, i

23. 06.
piątek

Walerego Wróblewskiego 63g, h, i

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

rozwiązania pantropy: "Zabawa". 1. pizza. 2. korba. 3. głowa.  4. lizak. 5. burak. 6. góral.

Wyjeżdżasz – zostaw namiary
Za kilkanaście dni rozpoczną się wakacje, a z nimi 

częstsze i dłuższe nieobecności w mieszkaniach.
Stąd ważnym jest, by w przypadku wojaży można było, 

w razie potrzeby – awarie nie czekają na powrót – błyska-
wicznie się skontaktować z nieobecnym w swoich czterech 
ścianach. Pamiętajmy o tym i na wszelki wypadek pozostaw-
my u sąsiada, w osiedlowej administracji adresy bądź telefo-
ny, pod którymi będziemy uchwytni lub zostawmy informa-
cję, do kogo z najbliższej rodziny można się zwrócić z chwi-

lą zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia w naszym miesz-
kaniu. Niezależnie, przypominamy, by koniecznie przed wy-
jazdem sprawdzić: czy gaz odcięty, woda zakręcona, prąd 
wyłączony, a okna i sic! drzwi zamknięte. Dobrze też popro-
sić sąsiada, by opróżniał skrzynkę pocztową z materiałów 
reklamowych i zerkał, czy ktoś obcy nie kręci się przy na-
szym „M”. Te zalecenia warto zapamiętać i stosować nie tyl-
ko podczas wakacyjnych wyjazdów. Życzymy spokojnego 
wypoczynku, bezpiecznych wojaży i powrotów.  pes
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Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych”

Zamknąć zsypy
Coraz częściej pojawiają się wnioski mieszkańców osiedla „Młodych”, by wyprowadzić śmieci z budynków  

 do zabudowanych stanowisk kontenerowych. na kwietniowym zebraniu osiedlowym po raz kolejny wrócił 
ten temat za sprawą sugestii niektórych mieszkańców z klatek schodowych przy ZhP 1-6. na razie zapisano to 
w formie wniosku z zebrania. Przegłosowanego zresztą jednomyślnie przez Członków Spółdzielni.

Śmieci, teren za garażami i inne...
Sprawa zamknięcia zsypu, a dalej – wybudowania w za-

mian zamykanego na klucz śmietnika w pobliżu budyn-
ku – na wzór innych już zadaszonych i zamkniętych w tym 
osiedlu pojawiła się już na początku dyskusji. Wniosek ta-
ki w sprawie klatki schodowej przy ZhP 2 postawiła halina 

Karbownik. Poparła go inna mieszkanka ewelina Małec-
ka sugerując rozważenie możliwości zamknięcia również 
zsypu w sąsiedniej klatce schodowej przy ZhP 1. Do spra-
wy w późniejszej części dyskusji wróciła jeszcze Dorota 
janik, stawiając podobny wniosek, tyle że dotyczący zsy-
pu w klatce ZhP 6.

Do problemu zdecydował się odnieść Marian Odczyk 
– zastępca prezesa SSM ds. technicznych, po prośbie 
Leszka Wielogórskiego o wyjaśnienie możliwości za-
mknięcia zsypu w przypadku sprzeciwu nawet nielicznych 
lokatorów posiadających prawo odrębnej własności do loka-
lu mieszkalnego. W odpowiedzi usłyszał, że Spółdzielnia nie 
może zamknąć zsypu w danej klatce schodowej na proś-
bę pojedynczych osób. O tym, że zsyp zostanie zamknięty 
musi być wola zdecydowanej większości, co najmniej 75% 
mieszkańców. Spółdzielnia rozważy możliwość zamknięcia 
zsypów i budowy stanowisk kontenerowych pod warunkiem 
zebrania wymaganej ilości podpisów. Ocenił jednak, że bu-
dynki z czynnymi zsypami projektowano – jak podkreślał – 
by mieszkańcom było wygodniej. Czasy się jednak zmieniły, 
produkujemy więcej odpadów niż kilkadziesiąt lat temu, co-
raz więcej, które w dodatku jesteśmy zobowiązani segrego-
wać – z myślą o ochronie środowiska. Otwarte zsypy proce-
sowi obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów w mieście, 
niestety, po prostu nie sprzyjają – mówił zastępca prezesa 
Zarządu SSM ds. technicznych. Podobną opinię na ten te-
mat wyraził Damian Kołakowski – Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Przedstawiciel Urzę-
du Miasta odnosząc się do problematyki dotyczącej zsypów 
w budynkach mieszkalnych zwracał również uwagę między 
innymi na kwestie sanitarne w budynkach, ale i ekologicz-
ne – w ogóle. 

Obecnie – na podstawie zgromadzonych w administracji 
danych - w osiedlu „Młodych” czynnych została nieco po-
nad 1/3 zsypów, dokładnie – 17 spośród 59 zinwentaryzo-
wanych w budynkach SSM tego osiedla.

Kilku mieszkańców wypowiedziało się również w sprawie 
zagospodarowania terenu porośniętego dziko rosnącymi 
drzewami i krzakami, wysoką trawą za ciągiem garaży przy 
Alei Młodych w stronę dyskontu Kaufland. Teren ten nale-
ży do Urzędu Miasta. O tym mówili: Piotr Machalica – ja-
ko pierwszy, a dalej – Urszula Madeja z Rady Osiedla oraz 

józef Kogut, który sugerował, by przeznaczyć go na rekre-
ację. Temat ten również ujęto w formie wniosku z zebrania. 
W tej chwili – o czym zakomunikowano także podczas ze-
brania osiedlowego – wzdłuż ścian szczytowych ciągów ga-
rażowych, od strony zarośniętego terenu, powstaje ścież-
ka rowerowa.

Wokół tych dwóch spraw wypowiedziało się najwięcej 
mieszkańców. Kolejni, poruszali szereg innych – o bardzo 
różnej tematyce. Piotr Machalica skierował prośbę do Urzę-
du Miasta o rozpatrzenie możliwości zmiany terminu odda-
wania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. O re-
mont nawierzchni drogi przy ulicy Dolnej (byłej Gwardii Lu-
dowej, położonej naprzeciwko dyskontu Tesco w Bytkowie – 
dop.) wnioskował józef jagieła. W zeszłym roku Spółdziel-
nia wykonała przy tej ulicy miejsca postojowe. Samą drogą 
zaś administruje Urząd Miasta. Tam też skierowano sformu-
łowany wniosek. Co ważne w tej sprawie, z inicjatywy jedne-
go z mieszkańców budynku przy ulicy niepodległości 22-24, 
remont ulicy Dolnej został ujęty jako projekt obywatelski 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

O bezpieczeństwie poruszających się w osiedlu też by-
ła mowa. Celina Ćwienczek wnioskowała, by na odcinku 
drogi wzdłuż budynków przy ulicy ZhP 7-11, biegnącej od 
ulicy Bohaterów Westerplatte w górę, wzdłuż szkolnego 
ogrodzenia a na wysokości przedszkola zamontować próg 
zwalniający. - Drogą tą chodzą dorośli, uczęszczają po niej 
również dzieci i młodzież, a niektórzy kierowcy jeżdżą po tej 
drodze, nie zważając na bezpieczeństwo pieszych – argu-
mentowała swoją propozycję.

Skwer wypoczynkowy – o nim też krótko, bo krótko, ale 
wspomniano. Popularny (dawny) „plac pomnikowy” – jak 
wciąż znaczna część mieszkańców określa to miejsce 
w centrum osiedla, gdzie dzisiaj jest ukwiecony skwer z nie-
wielką fontanną i licznymi ławkami wokoło – nie ma póki co 
żadnej oficjalnej nazwy. Wniosek o jej nadanie przedłożył 
Tadeusz Boberski.
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inwestycje w parkingi, zrealizowane wnioski, plany
Jeszcze przed dyskusją wypowiedzieli się kolejno Piotr 

Majnusz – członek Rady Osiedla oraz Maria Biela – kie-
rownik administracji. Przedstawili oni sprawozdania z dzia-
łalności za rok 2016, kładąc nacisk na poszczególne pro-
blemy, z jakimi osiedle „Młodych” musi, czy musiało się 
mierzyć w ostatnich kilkunastu miesiącach. W sprawozda-
niu z działalności Rady Osiedla dużo miejsca poświęco-
no między innymi tematowi braku dostatecznej ilości miejsc 
postojowych w osiedlu. Jak podkreślono – o czym często 
rozmawiano podczas comie-
sięcznych posiedzeń RO – 
sporo wysiłku włożono, by 
zagospodarować w różnych 
częściach osiedla tereny pod 
kolejne miejsca parkingowe, 
przypominając zarówno o in-
westycjach spółdzielczych, 
jak i miejskich. Piotr Majnusz 
powiedział też, że jest plan, 
który zakłada, że w latach 
2016-2018 powstanie w sa-
mym tylko osiedlu „Młodych” 
docelowo około 150 dodatkowych miejsc postojowych – 
co stopniowo się finalizuje. Dodał też, że po wielu latach, 
w tym roku ma ruszyć realizacja projektu ze środków bu-
dżetu miasta budowy parkingu za Siemianowickim Centrum 
Kultury od strony ulicy Teatralnej, powyżej skarpy, na czę-
ści znajdującego się tam terenu zielonego.

Z innych problemów, o których wspomniano w sprawoz-
daniu Rady Osiedla, pojawiło się między innymi zagadnie-
nie zabudowy kolejnych osiedlowych śmietników, co stop-
niowo poprawia estetykę osiedla oraz realizacji planu malo-
wania kolejnych klatek schodowych.

Maria Biela – szefowa ADM, mówiła za to obszerniej 
o realizowanym na przestrze-
ni miesięcy Planie Remontów 
2016, wnioskach, jakie prze-
głosowano podczas ubiegło-
rocznego Zebrania Osiedlo-
wego Członków SSM oraz 
zamierzeniach na rok bie-
żący. Przypomniała między 
innymi, że w ubiegłym roku 
wykonano remont balkonów 
przy ulicach niepodległo-
ści 32, Walerego Wróblew-
skiego 2 wraz z malowaniem 
elewacji od strony balkonów 
oraz Bohaterów Westerplat-
te 12, gdzie wykonano kapi-
talny remont balkonów włącz-
nie z wymianą skorodowa-
nych balustrad. Zabudowano też osiedlowe śmietniki przy 
niepodległości 22-24 i Alei Młodych 10-15 i pomalowa-
no klaki schodowe – Aleja Młodych 3, 4, 5, 6 oraz Teatral-
na 1-2. Sporo zeszłorocznych robót dotyczyło dźwigów 
osobowych. Zgodnie z zaleceniami UDT zlecono naprawy 
w 14 dźwigach osobowych oraz wykonano estetyzację ka-
bin dźwigowych przy ulicach: Szarych Szeregów 1, jana 
Stęślickiego 1, niepodległości 32 oraz ZhP 10. Wymie-
niono też windy przy ZhP 11 oraz Teatralnej 2. Jak podkre-
śliła kierownik ADM, jedno z najważniejszych zadań w ze-

szłym roku dotyczyło wykonania parkingów: w rejonie bu-
dynków przy ulicy ZhP, a także niepodległości 22-24 – od 
strony balkonów.

Omawiając najważniejsze tegoroczne roboty, Maria Bie-
la wspomniała między innymi: o kontynuacji remontu bal-
konów przy Bohaterów Westerplatte – w kolejności klatek 
10 i 8, już wykonanej zabudowie śmietnika przy W. Wró-
blewskiego 2-4, czy estetyzacji kolejnych klatek schodo-
wych osiedla: ZhP 3-4, 11, a później i ZhP 5 oraz 6. W tym 
roku w dalszym ciągu systematycznie prowadzone będą ro-

boty remontowe w dźwigach 
osobowych: ZhP 4 i Aleja 
Młodych 10, 12 (wykona-
ne) oraz 5. Windy wymie-
nione zostaną przy: Walere-
go Wróblewskiego 2 oraz 
Placu j. Skrzeka i P. Wój-
cika 7A.

Kierownik administracji 
streściła również realizację 
wniosków z ubiegłorocznego 
zebrania. Spośród 4 wów-
czas zaakceptowanych wnio-

sków, dwa zostały już wykonane, dwa ostatnie – będą 
w tym roku. Wnioskowano do Urzędu Miasta o odnowie-
nie terenu wokół pomnika – Placu józefa Skrzeka i Paw-
ła Wójcika wraz z odcinkiem drogi i chodnika, należącym 
do Urzędu Miasta – jest gotowe. Zwrócono się o rozważe-
nie możliwości zorganizowania festynu z okazji 40-lecia po-
wstania osiedla „Młodych” – na początku czerwca 2016 ro-
ku SSM pod patronatem Prezydenta Miasta zorganizowa-
ła na boisku wielofunkcyjnym Siemianowickie MiniEuro dla 
dzieci, były również gry i zabawy. 

Jeszcze w drugim kwartale roku ma zostać przeprowa-
dzony remont drogi przy garażach z ulicy Dolnej (byłej 

Gwardii Ludowej) i niepodle-
głości wraz z montażem pro-
gu zwalniającego. W ciągu 
kilku tygodni realizacji docze-
ka się również wniosek o bu-
dowie parkingu przy Siemia-
nowickim Centrum Kultury.

Podczas zebrania przedys-
kutowano, jeśli nie wszystkie, 
to większość najistotniejszych 
zagadnień, dotyczących sys-
tematycznej poprawy komfor-
tu zamieszkania – pod róż-
nym kątem: w sferze gospo-
darki odpadami komunalny-
mi, dostępności parkingów, 
czy prowadzonych remontów, 
inwestycji oraz bezpieczeń-

stwa. W ZOCz wzięło udział ogółem 34 Członków. Spośród 
nich też, po wyborze, do Prezydium Zebrania weszli:
- jerzy Kurzawa – przewodniczący,
- Urszula Madeja – sekretarz,
- Gabriela Bednarek, Dorota janik i józef jagieła – ase-

sorzy
Natomiast Komisję Wnioskową stworzyli:

- Stanisław Tomalik – przewodniczący,
- Andrzej Chyliński i Bronisław Laube – członkowie.

rg
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tematycznej poprawy komfor-
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Osiedle „Młodych”
Wniosek przyjęty podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 26 kwietnia br. w DK „Chemik”:
1. Rozważyć możliwość zlikwidowania zsypów i wybudo-

wania śmietnika na zewnątrz przy ulicy ZHP 1-6.
2. Zwrócić się z pismem do Urzędu Miasta o możli-

wość montażu progu zwalniającego przy przedszkolu 
– ul. ZHP 7-11.

3. Wystosować pismo do Urzędu Miasta z prośbą o napra-
wę drogi – ulicy Dolnej.

4. Wystosować pismo do Urzędu Miasta z prośbą o rewi-
talizacje terenu za garażami przy Alei Młodych, od ulicy 
ks. J. Kapicy w stronę Kauflandu.

5. Rozważyć możliwość nadania nazwy rynkowi w osiedlu 
„Młodych” (były plac pomnikowy).
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To nie szyfr otwierający sejf, ani kod etykiety. Pod tym tajemniczym ciągiem liter i cyfr kryje się funkcjonują-
cy od kilkudziesięciu lat siemianowicki Klub Łączności. Znak wskazuje na kraj i region, z którego pocho-

dzi. Krótkofalarstwo to jedno z tych hobby, które potrafią być nieocenione dla społeczeństwa w obliczu na przy-
kład stanów zagrożenia. To zarazem okno na świat...

Co w „Chemiku” piszczy?
W Domu Kultury „Chemik” możliwości spędzania wolnego 

czasu jest... na kilkadziesiąt sposobów. Są propozycje dla 
wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Moż-
na między innymi nauczyć się tańczyć, śpiewać, strzelać, 

czy nawet grać w brydża. Swoje miejsce znaleźli tu senio-
rzy z klubu „Pogodna Jesień” i „Wesoła Jesień” (Klub Cen-
trum), skaciorze, krótkofalowcy oraz kilka stowarzyszeń.

Łączność ze światem – nie tylko 
internet, telefon...

Czy w dzisiejszym świecie, w którym 
powszechny jest dostęp do Interne-
tu, niemal każdy ma możliwość naby-
cia telefonu komórkowego, smartfona 
– dzięki czemu możemy łatwo łączyć 
się z całym światem – może jeszcze 
zaciekawić coś takiego jak krótkofalar-
stwo? Tadeusz Pamięta z siemiano-
wickiego klubu krótkofalowców nie ma 
wątpliwości: - Do tego hobby przycią-
ga to, że nigdy nie wiadomo, na kogo 
się trafi, skąd i czy w ogóle uda się na-
wiązać połączenie radiowe, bezprze-
wodowe z drugim człowiekiem. Cała 
magia radia jest w tym, że szuka się 
łączności radiowej – mając na uwadze 
między innymi warunki atmosferycz-
ne, znając właściwości rozchodzenia 
się fal radiowych - poprzez wysyłanie 
odpowiednich sygnałów – tłumaczy. - 
Nasłuchuje i wreszcie łapie się kontakt 
głosowy – dodaje. To może się koja-
rzyć z filmami wojennymi. I prawidło-
wo. Już w czasie II wojny światowej 
używano radiostacji, w tym Polacy.

Jak mówi Tadeusz Pamięta – Jest 
to dosyć elitarne hobby, rozwijające 
w wielu obszarach. Jak już ktoś złapie 
przysłowiowego bakcyla, może rozwi-
nąć się w dziedzinach elektryki, elek-
troniki, czy informatyki, ale nie tyl-
ko. Nawiązywanie połączeń z całym 
światem wzbogaca nas, rozwija ta-
kie aspekty jak doskonalenie znajomo-
ści języków obcych, gdyż łączymy się 
z ludźmi z najodleglejszych zakątków 
świata i musimy się z nimi jakoś doga-
dać, to jest powiedziałbym, darmowa 
korepetycja, najczęściej języka angiel-
skiego. Czy geografię, bo ciekawi nas, 
skąd jest osoba, z jaką się połączyli-
śmy. To hobby dla ludzi wytrwałych. 
Uprawiają je ludzie różnych zawodów, 
o różnym statusie społecznym, bo zda-
rzają się zwykli pracownicy fizyczni, 
emeryci, a z drugiej strony królowie, 
gwiazdy kina, podróżnicy. W świecie 
krótkofalowców obowiązuje jednakże 
pewna zasada: tutaj każdy jest skrom-
ny i równy wobec siebie – podkreśla.

W czasach nam współczesnych ta-
ki nasłuch radiowy można bez proble-
mu prowadzić w domu przy odpowied-
nim, zakupionym przez siebie sprzęcie 

radiowym i uzyskaniu licencji nadaw-
czej. Początkujący radioamatorzy mo-
gą zacząć swoją przygodę od klubu, 
gdzie pod okiem doświadczonych ope-
ratorów mogą pracować na radiostacji 
klubowej. Wówczas nie potrzeba mieć 
własnego zezwolenia, bo takowe ma 
osoba szkoląca i klub. Takim klubem 
prężnie działającym i najbliżej nas jest 
siemianowicki Klub SP9KJM, należą-
cy do Ligi Obrony Kraju w DK „Che-
mik”, którego członkowie i sympatycy 
spotykają się popołudniami we wtor-
ki i piątki. Po odpowiednim przeszko-
leniu teoretycznym i praktycznym pod 
okiem doświadczonych nadawców klu-
bowych można przystąpić do egzaminu 
państwowego w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej i zdobyć licencję nadaw-
czą. Wówczas łączność następuje pod 
własnym znakiem. Takie znaki nadaw-
cze posiadają członkowie siemianowic-
kiego klubu, np. eugeniusz Kurzeja, 
prezes klubu – SP9IIA, Tadeusz Pa-
mięta, sekretarz klubu – SP9HQJ.

Klub Łączności  
w Siemianowicach Śl.

Pierwowzorem współcześnie działa-
jącego Klubu Łączności był powsta-

ły u schyłku lat 50. Klub Telewizyjny, 
powstały z inicjatywy Prezydium Wo-
jewódzkich Klubów Ligi Przyjaciół Żoł-
nierza oraz załogi siemianowickiej „Hu-
ty Jedność”. Jego głównym zadaniem 
miało być przygotowanie przyszłych 
młodych kadr dla potrzeb wojsk ra-
diotechnicznych. W zamyśle klub miał 
prowadzić kursy telewizyjne i radio-
techniczne. Za datę powstania Klubu 
Łączności przyjmuje się rok 1962 lub 
1963. Intensywny rozwój klubu nastą-
pił w latach 60. i 70., kiedy wstępowało 
do niego sporo młodych ludzi zafascy-
nowanych techniką radiową. Do Do-
mu Kultury „Chemik” Klub Łączności 
SP9KJM przeprowadził się z inicjatywy 
Stanisława Kowarczyka – ówczesne-
go prezesa SSM, w zamyśle ożywienia 
życia kulturalnego tego ośrodka w Byt-
kowie. Od wielu lat członkowie klubu 
angażują się między innymi w impre-
zy plenerowe organizowane na Ryn-
ku Bytkowskim, zimowe ferie i letnie 
półkolonie dla dzieci, prezentując pra-
cę na radiostacji, organizując zawody 
strzeleckie z broni wiatrówkowej, czy 
też zawody radiopelengacji tj. „łowy na 
lisa”. Dobrze też reprezentują Siemia-
nowice Śląskie na zawodach sportowo 
– obronnych ponadmiastowych, zdo-
bywając czołowe lokaty.

Krótkofalarstwo to dziś w klubie głów-
nie pasja. Gdyby jednak miasto stanę-
ło w obliczu niebezpieczeństw, skut-
kiem czego byłby brak energii elek-
trycznej, łącza telefonicznego, inter-
netowego itp., to właśnie między in-
nymi radioamatorzy będą tymi, którzy 
ruszą i zapewnią tzw. łączność zapa-
sową, ściśle wówczas współpracując 
z Miejskim Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. Doświadczenie członko-
wie klubu zebrali między innymi pod-
czas „powodzi tysiąclecia” w 1997 ro-
ku, gdy „siadły” wszystkie ówczesne 
profesjonalne łącza, oni nadawali ko-
munikaty radiowe o niesieniu pomocy 
przez swoje łącza, agregaty... Zatem 
na krótkofalowców zawsze można li-
czyć w sytuacji powszechnego zagro-
żenia. Rafał Grzywocz

na krótkofalarskim urządzeniu 
nadawczo-odbiorczym 

SP9KJM
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ciąg dalszy na str. 16

Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec”

Wielowątkowa dyskusja
Wystarczy zerknąć do wniosków z Zebrania Osiedlowego Członków SSM z osiedla „Węzłowiec”, by zoriento-

wać się, jak różnorodna była tematyka i dyskusja popołudniu 27 kwietnia br., kiedy to w DK „Chemik” odby-
ło się zebranie mieszkańców tegoż osiedla. Co nurtowało, trapiło spółdzielców w domu – tu omówiono na forum...

W sprawozdaniach o inwestycjach i bezpieczeństwie
Zanim do głosu doszli mieszkańcy, z mównicy sprawoz-

dania z działalności Rady Osiedla i administracji przedsta-
wili Wiesław jaźwiec – przewodniczący RO i Piotr iwa-
niak – kierownik ADM. W swoim wystąpieniu ten pierwszy 
skupił się m.in na bezpieczeństwie: - Stan ten mniej więcej 
jest na podobnym poziomie do lat ubiegłych. Przewodniczą-
cy RO podkreślił, że członkowie Rady Osiedla na bieżąco 
pilotowali zadania remontowe, wykonywane w ubiegłym ro-
ku. Opiniowali również plan remontów, jaki realizowany jest 
obecnie. Przewodniczący RO z satysfakcją informował, że 
jest już realizowany, poparty głosami mieszkańców, projekt 
modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Włady-
sława jagiełły 3-5-7, zgłoszony przez niego w 2016 roku 

w imieniu Rady Osiedla w ramach Budżetu Obywatelskie-
go 2017. Dodał, że infrastruktura wokół boiska będzie z ko-
lei wykonana z funduszu remontowego. 

Piotr Iwaniak z kolei omówił punkt po punkcie wszystkie 
wykonane roboty w ub.r. oraz zaplanowane na ten rok. Do 
najistotniejszych zaplanowanych w 2017 roku robót, czę-
ściowo już wykonanych, albo oczekiwanych zaliczają się 
m.in.: modernizacja wejść i parterów (Wł. jagiełły 41), 
remont balkonów (Grunwaldzka 3, 6), kapitalny remont 
śmietnika (Grunwaldzka 9B), malowanie wszystkich klatek 
schodowych (Wł. jagiełły 11, W. Wróblewskiego 26-32), 
kapitalny remont dźwigów osobowych (Wł. jagiełły 13B, 
31C, D, 35A, B), rewitalizacja terenu wokoło boiska wie-
lofunkcyjnego (Wł. jagiełły 3-7), docieplenia budynków 
(Grunwaldzka 3A-F, W. Wróblewskiego 26-32).

Apel dzielnicowego
Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności RO i admini-

stracji, każdy z obecnych Członków Spółdzielni mógł po-
dzielić się swoimi przemyśleniami. Jednak nim do tego do-
szło, pierwszy wypowiedział się aspirant sztabowy Tomasz 
Bakalarz – dzielnicowy Rejonu 10. Komendy Miejskiej Po-
licji w Siemianowicach Śląskich. Zakomunikował, że wdra-
żany jest w życie nowy program „Dzielnicowy bliżej nas”. 
W jego założeniu dzielnicowy ma być tą osobą „pierwsze-
go kontaktu”, do której mieszkańcy mogą zwrócić się, nim 
zgłoszą problem na Komendę. Zasygnalizował też, że funk-

cjonuje program, w ramach którego dzielnicowy na pół roku 
wybiera swoje zadanie priorytetowe. W os. „Węzłowiec” ak-
tualnie to Grunwaldzka 8, okolice nieistniejącego baru „Ah-
ma”, gdzie pomimo zamknięcia lokalu, nadal często spoży-
wa się alkohol i zakłóca spokój. Dzielnicowy zwrócił uwagę 
na jeden z największych – poza przypadkami kradzieży sa-
mochodów – problem tego osiedla: zakazane używki. Przy-
toczył przypadek z tzw. II etapu osiedla i uczulił, by w ra-
zie podejrzenia zażywania, bądź handlu narkotykami, nie-
zwłocznie kontaktować się z Policją.

Masa pytań, sugestii – były odpowiedzi
Wykorzystując obecność dzielnicowego Zbigniew rasek 

i Stanisław Trocer zgłosili dostrzeżone przez nich proble-
my. Pierwszy mówił o braku reakcji ze strony straży miej-

skiej na zgłoszenie usterki huśtawki na placu zabaw przy 
Stawie Brysiowym, co zagraża bezpieczeństwu bawią-
cych się. Drugi podniósł problem regularnie powtarzają-
cych się przypadków przekraczania prędkości na ulicy na 
ulicy Grunwaldzkiej, co zagraża pieszym. Tomasz Baka-
larz obiecał zgłosić obie sprawy do odpowiednich służb. Do 
bezpieczeństwa na Grunwaldzkiej ustosunkował się też 
Adam Peterek z Referatu Infrastruktury Drogowej Urzędu 
Miasta, informując, że rozwiązanie problemu będzie moż-
liwe dopiero po zakończeniu zaplanowanego generalne-
go remontu i reorganizacji ruchu drogowego ulicy W. Wró-
blewskiego. Wówczas mogą pojawić się nowe przejście 
dla pieszych, czy progi zwalniające. Dodał też, że wkrót-
ce, z uwagi na remont, wyznaczone będą objazdy tą ulicą, 
m.in. dla autobusów.

Tomasz Orlikowski przedstawił kilka zaobserwowa-
nych przez siebie problemów. Między innymi wyraził oba-
wy o miejsca parkingowe, które w niedalekiej przyszłości 
mogą zostać zapełnione samochodami mieszkańców z po-
wstającego w sąsiedztwie osiedla „Park Łokietka”. Marian 
Odczyk – zastępca prezesa Zarządu SSM ds. technicz-
nych oznajmił, że: Spółdzielnia nie zawarła żadnych umów 
z właścicielami nowo powstających obiektów, z których wy-
nikałoby, że będziemy dzielić się miejscami parkingowymi. 
Mieszkaniec poddał również pod konsultację pomysł „pusz-
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czenia” nad ulicą W. Wróblewskiego kładki dla pieszych 
łączącej osiedla „Węzłowiec” i „Chemik”. Adam Peterek od-
powiedział, że przy okazji remontu drogi wykonana zosta-
nie w tym rejonie dodatkowa sygnalizacja świetlna, mająca 
ułatwić pieszym poruszanie się.

Swoje wątpliwości odnośnie jakości wykonywania niektó-
rych robót remontowych przez firmy zewnętrzne przedłożył 
jacek Karkowski. Za przykład podał wyremontowaną nie-
dawno ze środków Spółdziel-
ni zatokę parkingową, położo-
ną między budynkami Wł. ja-
giełły 25 a 29, która – w je-
go ocenie – jest w zatrwa-
żającym stanie technicznym. 
Dalej, wytknął, że realizo-
wana przez UM moderniza-
cja boiska przy Wł. jagiełły 
3-7 jest wykonywana, pomi-
mo złych warunków pogodo-
wych, co może mieć znacze-
nie w przyszłości. Marian Od-
czyk w sprawie zatoczki par-
kingowej odpowiedział, że nie 
dostrzegł „niczego niepokoją-
cego” w zatoczce, lecz obie-
cał wybrać się tam z kierow-
nikiem ADM po raz kolejny na 
szczegółowy przegląd.

ryszard Kawka nawiązał 
do wniosku z zeszłoroczne-
go zebrania osiedlowego, 
w którym proszono o udo-
stępnienie publicznie wyka-
zu firm świadczących usłu-
gi na rzecz Spółdzielni, jak i kwoty na to przeznaczane. 
Wnioskował, by w sprawozdaniu finansowym przed Wal-
nym Zgromadzeniem ująć te zagadnienia. Prawnik SSM 
odrzucił wówczas możliwość realizacji wniosku, powołu-
jąc się na ustawę o ochronie danych osobowych. Zwró-
cił się więc do GIODO, na co biuro odpowiedziało mu, 
że członek spółdzielni ma takie prawo by otrzymać kopie 
m.in. faktur i umów, zawieranych przez spółdzielnię z oso-
bami trzecimi. jolanta Sobek – zastępca prezesa Zarzą-
du ds. członkowsko-mieszkaniowych informowała, iż aby 
otrzymać dokumenty, o których mowa, członek spółdziel-
ni ma prawo indywidualnie wystosować pismo do Zarzą-
du i wpłacić odpowiednią kwotę za ich udostępnienie. Nie 
mogą one być jednak udostępniane publicznie na podsta-
wie tylko wniosku z zebrania osiedlowego, gdyż narusza 
to ustawę o ochronie danych osobowych. Główna Księgo-
wa SSM – Krystyna Śliwiok precyzowała, jakie informa-
cje mogą znaleźć się w sprawozdaniu finansowym. - Usta-
wa o rachunkowości, a ściślej załączniki do ustawy nie na-
kazują wymieniania w sprawozdaniu finansowym kontra-
hentów. Natomiast zeszłoroczne Sprawozdanie Finanso-
we SSM zostało już sporządzone, gdyż ustawa nakazuje 
to uczynić do ostatniego dnia marca. W bieżącym roku nie 
można więc już do niego dodać żadnych informacji – wyja-
śniała Śliwiok. Ryszard Kawka złożył ponadto wniosek by 
na czas pracy zobowiązać firmy koszące trawę do zabez-
pieczania samochodów.

Dalej w dyskusji Stanisław Trocer wnioskował o zamon-
towanie 2 słupków przeszkodowych naprzeciw wejścia do 
sklepu motoryzacyjnego w pobliżu budynku przy Grun-
waldzkiej 3A. Argumentował, że zaparkowane auta utrud-
niają pieszym poruszanie się. Mieszkaniec poddał pod roz-
wagę odgrodzenie parkingu z boku budynku przy Grun-
waldzkiej 3A, by uniemożliwić parkowanie tam mieszkań-
com domów z sąsiadującej ul. Bolesława Prusa.

O ocieplenie pomieszczeń komór zsypowych niewykona-
nych w trakcie dociepleń po-
stulował Zbigniew rasek. Je-
go zdaniem, z powodu bra-
ku ocieplenia, w pokojach są-
siadujących z komorą zsypo-
wą występują zawilgocenia 
i grzyby. To zapisano we wnio-
skach. Wnioskował też o do-
konanie przeglądu osiedla po 
22.00, pod kątem miejsc do 
parkowania, w tym by przyj-
rzeć się terenom zielonym, na 
których stawiane są samocho-
dy. Sugerował, by zabezpie-
czyć rozjeżdżane trawniki ba-
rierkami i rozważyć możliwość 
wykonania dodatkowych kilku-
dziesięciu miejsc postojowych 
w najbliższych latach na tere-
nach przy Wł. jagiełły 25-31.
Do tego zagadnienia odniósł 
się Piotr Iwaniak oznajmia-
jąc, iż problem parkowania 
na trawnikach jest mu dobrze 
znany i rzeczywiście są jesz-
cze miejsca w osiedlu do za-

bezpieczenia. Dodał, że na teraz nie jest zwolennikiem budo-
wania nowych miejsc postojowych, gdyż we wskazanym re-
jonie dopiero co powstał parking ze środków Budżetu Obywa-
telskiego, a obecne potrzeby osiedla są inne. Kierownik ADM 
wskazał: że część chodników i schodów terenowych w osie-
dlu „Węzłowiec” jest już w fatalnym stanie i na ten cel należa-
łoby przeznaczyć dziś jak największe środki finansowe.

Do tego wątku „trzy grosze” dorzucił Adam Peterek z UM, 
informując, że jeszcze w br. przy wjeździe, w rejonie budyn-
ku Wł. jagiełły 25 na działce gminnej, powstanie kilka do-
datkowych miejsc postojowych.

Ostatnim mieszkańcem, który zdecydował się zabrać 
głos był roman Grzybek. Jego wniosek dotyczył rozważe-
nia możliwości zamontowania progu zwalniającego w rejo-
nie budynku przy Wł. jagiełły 41 za wymiennikownią, mię-
dzy nowymi garażami a budynkiem. Adam Peterek obiecał 
przedyskutowanie problemu na najbliższym posiedzeniu 
Komisji ds. Organizacji Ruchu. 

Blisko 50 Członków przegłosowało w sumie 6 wniosków 
do realizacji. Dodajmy, że w Prezydium Zebrania zasiedli 
wybrani:
- Wiesław Gola – przewodniczący,
- Marcin Klimczak – sekretarz,
- Waldemar Buchta i ryszard Kowalski – asesorzy

a Komisję Wnioskową utworzyli: Damian Łączyński – 
przewodniczący, Karol Szelest i Krzysztof Wojtynek – 
członkowie. rg

siadujących z komorą zsypo-
wą występują zawilgocenia 
i grzyby
skach. Wnioskował też o do-
konanie przeglądu osiedla po 
22.00, pod kątem miejsc do 
parkowania, w tym by przyj-
rzeć się terenom zielonym, na 
których stawiane są samocho-
dy. Sugerował, by zabezpie-
czyć rozjeżdżane trawniki ba-
rierkami i rozważyć możliwość 
wykonania dodatkowych kilku-
dziesięciu miejsc postojowych 
w najbliższych latach na tere-
nach przy 
Do tego zagadnienia odniósł 
się Piotr Iwaniak oznajmia-
jąc, iż problem parkowania 
na trawnikach jest mu dobrze 
znany i rzeczywiście są jesz-
cze miejsca w osiedlu do za-

Osiedle „Węzłowiec”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 27 kwietnia br. w DK „Chemik”:
1. Rozważyć problem parkujących samochodów przy uli-

cy Grunwaldzkiej 6A (przy warzywniaku), aby poprawić 
bezpieczeństwo wyjazdu.

2. Zdyscyplinować firmy usługowe w zakresie bezpiecz-
nego wykonywania prac związanych z koszeniem trawy 
oraz odśnieżaniem.

3. Wykonać przegląd osiedla w godzinach wieczornych 
pod względem nieprawidłowo parkujących samocho-
dów.

4. Rozważyć zasadność docieplenia wewnętrznych ścian 
komór zsypowych.

5. Zwrócić się do Urzędu Miasta o zamontowanie progu 
zwalniającego na wysokości budynku Wł. Jagiełły 41A.

6. Rozważyć możliwość zagospodarowania terenu przy 
Grunwaldzkiej 3A od strony ulicy B. Prusa.

Wielowątkowa 
dyskusja

ciąg dalszy ze str. 15
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. j. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Postępy widoczne, widoczne...
Pogodne dni maja sprzyjały zaplanowanym robotom. Dużo mniejszych zadań – jak remonty schodów, czy nowe 

nasadzenia, bądź większych – zabudowy śmietników, czy remonty na elewacjach, udało się, albo domknąć, 
albo rozpocząć na dobre. Postępy prac – widoczne, widoczne...

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” wreszcie przy-

szła pora na zrobienie porządku ze 
śmietnikiem przy ulicy Powstańców 
54, położonym za siedzibą administra-
cji i filią Biblioteki Miejskiej. Teren wy-
równano, postawiono ściany, a pod 
koniec maja montowano jego zada-

szenie. Stanowisko kontenerowe do-
celowo zostanie zamknięte na klucz.

Do realizacji jako następny w kolej-
ce jest śmietnik, z którego korzystają 
mieszkańcy z klatek schodowych przy 
ulicy hutniczej 3-5. Według zapowie-
dzi administracji, roboty ruszą prawdo-
podobnie na przełomie czerwca i lip-
ca br.

Warto również wspomnieć o wyko-
naniu kapitalnego remontu nawierzch-
ni drogi dojazdowej do budynków przy 
ulicy Śląskiej 46-48-50, będącego re-
alizacją projektu obywatelskiego w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2017. 
Pozostał do wykonania jeszcze mniej-
szy fragment – wjazd od ulicy jana 
Pawła ii, który zostanie wyremontowa-
ny już ze środków finansowych Spół-
dzielni i to już niedługo.

W innej części osiedla, w budynku 
przy ulicy Komuny Paryskiej 13, ad-
ministracja zleciła wykonanie nowe-
go odwodnienia budynku oraz izolację 
fundamentów. Ma to związek z liczny-
mi przypadkami przenikania wody do 
korytarzy piwnicznych – przy obfitych 
opadach deszczu.

Osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” ruszył ostatni etap do-

ciepleń budynków. W tym roku zapla-
nowano prace na dwóch domach – 

przy Marii Skłodowskiej-Curie 61-67 
oraz 69A-75. Roboty rozpoczęto od te-
go drugiego, konkretnie od segmentu 
M. Skłodowskiej-Curie 75, gdzie ro-
botnicy pracują już na rusztowaniach.

Poza tym dużym zadaniem, na bie-
żąco realizowanych jest kilka innych 
prac. W tej chwili między innymi odna-

wiane są znaki poziome, tj. linie wyty-
czające miejsca postojowe, stanowi-
ska dla niepełnosprawnych itd. Osie-
dlowi konserwatorzy podjęli się tego 
na razie przy ulicach:
- Władysława reymonta,
- Karola Szymanowskiego.

Systematycznie w osiedlu prowadzo-
ne są też roboty instalacyjne. W ostat-
nim czasie wymieniono między innymi 
pion wodny w budynkach położonych 
przy ulicach:
- Karola Szymanowskiego 12,
- Władysława reymonta 22.

Zakończył się także I pokos trawy. 
Aktualnie przycinane są żywopłoty.

Osiedle „Chemik”
Nim ponownie rozpoczną się w osie-

dlu duże roboty związane z realizacją 
projektu rewitalizacji terenu przy Wa-
lerego Wróblewskiego 39-41 oraz 
zabudowy śmietnika przy Alfonsa 
Zgrzebnioka 37-39, administracja zle-
ca prace w innym zakresie.

W ostatnich tygodniach nasadzono 
na przykład kilkanaście nowych nisko-
piennych drzew. To kolejny etap pro-
wadzonej od lat wymiany osiedlowego 
drzewostanu. Drzewka wkopano mię-
dzy innymi przy:
- Walerego Wróblewskiego 47, 53, 59,
- niepodległości 60, 66.

Poza tym, na placu zabaw od stro-
ny balkonów przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 39-41 wymieniono 
wszystkie uszkodzone elementy za-
bawowe. Systematycznie też malowa-
ne są osiedlowe ławki, czasem, gdy 
zachodzi taka potrzeba, wymienia się 
je na nowe. Przykłady z drugiej poło-

wy maja to ławki przy niepodległości 
60D i 66B.

Do wykonanych robót można też do-
pisać remont toalet w pawilonie usłu-
gowo-handlowym przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 67 dla użytkowników 
w części biurowej.

Osiedle im. juliana Tuwima
W osiedlu kontynuowane są prace 

remontowe na elewacji budynku przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 4B. Po-
jawiła się również potrzeba naprawie-
nia oświetlenia ulicznego przy Wojcie-
cha Korfantego 3-4 oraz odnowienia 
niewidocznych już znaków poziomych 
oznakowania ulicznego, w tym miejsc 
postojowych.

Po licznych zgłoszeniach mieszkań-
ców zdecydowano się na przyspiesze-
nie wykonania częściowego remontu 
zniszczonej nawierzchni parkingu przy 
ulicy hermana Wróbla 7A. Teren wy-
łożono już kostką brukową.

Do zakończonych robót można rów-
nież dopisać wymianę okien piwnicz-
nych na luksfery w budynkach przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 10 oraz 
hermana Wróbla 9. 

Zajęto się też osiedlową zielenią. 
W miejscach, gdzie zachodziła taka 
potrzeba, zostały uzupełnione żywo-

os. „Chemik”. Konserwatorzy wkopali nowe ławki  
– niepodległości 60D

os. „Bańgów”. Trwa odnawianie linii poziomych, 
wytyczających miejsca parkingowe

ciąg dalszy na str. 18
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płoty. W maju rozpoczął się też pierw-
szy pokos trawy. Co ważne – pojawiły 
się też nowe nasadzenia.

W samym środku mini osiedla przy 
ulicy Okrężnej oddano w maju do 
użytku kompleksowo zmodernizowa-

ny plac zabaw. Wykonano go ze środ-
ków Budżetu Obywatelskiego. Ledwo, 
co został otwarty migiem – co nie dzi-
wi – „oblepiły” go dzieci.

Osiedle „Węzłowiec”
Do najważniejszych zadań, jakie 

w ub.m. wykonano w osiedlu „Węzło-
wiec” z pewnością można zaliczyć re-
mont chodników przy budynku Grun-
waldzka 5. Do tego celu wykorzysta-
no między innymi dobrą kostkę bruko-
wą, jaką usunięto z płyty modernizo-
wanego właśnie boiska przy ulicy Wła-
dysława jagiełły 3-5-7. Wybrukowa-
no zarówno chodnik, biegnący wzdłuż 
wszystkich klatek tegoż budynku, jak 
i dojścia do samych klatek oraz „łącz-
niki” do zatoczki parkingowej.

Rozpoczęły się już prace związane 
z odnawianiem elewacji ściany fronto-
wej (od strony wejść do lokali użytko-
wych) części usługowo-garażowej bu-
dynku przy ulicy Władysława jagieł-
ły 15. 

Z kolei przy ulicy Władysława ja-
giełły 3-7 elektrycy ADM wymieni-
li w lampach oświetlenia zewnętrzne-
go stare oprawy na oprawy energo-
oszczędne. To kolejny etap „porząd-
kowania” oświetlenia osiedlowego – 
by było estetyczniej, ale też, co waż-
ne – w godzinach wieczornych i noc-
nych bezpiecznej. Zamontowane no-
we oprawy dzięki swojej budowie i za-
stosowaniu bardziej wydajnych „żaró-
wek” dają zdecydowanie więcej świa-

tła niż poprzednie. Są przy tym ener-
gooszczędne.

Nad wejściami do wszystkich klatek 
budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 3 
zamontowano stalowe konstrukcje 
daszków. Docelowo wszystkie te wej-
ścia będą miały daszki poliwęglano-

we. Administracja zleciła również robo-
ty polegające na „zapełnianiu” niebie-
skim tłem wyznaczonych miejsc par-
kingowych dla osób niepełnospraw-
nych. W osiedlu „Węzłowiec” to nowe 
oznakowanie „starych” miejsc zaini-
cjowano od dużego parkingu między 
dyskontem Lidl a budynkiem przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 26.

Te roboty są widoczne, a o tych 
co niewidoczne – należy tym bar-
dziej wspomnieć. A chodzi konkretnie 
o budki lęgowe dla kawek, jakie osa-
dzono na dachach kilku budynków – 
przy ulicach:
- Walerego Wróblewskiego 26C, 

30A,
- Władysława jagiełły 33A
- Grunwaldzkiej 3F.

Na każdym z wymienionych adre-
sów kawki w mniejszym lub większym 
stopniu niszczyły kratki wentylacyjne, 
chcąc zrobić sobie gniazda w kana-
łach. By odciągnąć je od tego, zdecy-
dowano się właśnie – jak radził zresz-
tą ornitolog – zapewnić im w zamian 
„dom” – budki lęgowe.

Osiedle „Michałkowice”
W ostatnim czasie nie ma miesiąca, 

by nie oddano do użytku odmalowa-
nej klatki schodowej. I tak obecnie pra-
ce malarskie prowadzone są w cztero-
klatkowym budynku przy ulicy Pocz-
towej 14. Pod koniec maja były goto-
we już dwie klatki – „C” i „D”, zaś przy 
odświeżaniu kolejnych prowadzone są 

intensywne prace i wygląda na to, że 
wkrótce i one będą miłe dla oka.

Poza klatkami, oddano do użytku 
mieszkańców kolejny zabudowany 
śmietnik – przy ulicy Pocztowej 10.

W maju trwała także naprawa osie-
dlowych ławek – tam gdzie było to nie-

zbędne – oraz kolejnych elementów 
zabawowych placów zabaw.

Osiedle „Młodych”
Nadal dużo dzieje się w osiedlu „Mło-

dych” – w różnym zakresie robót. Dwa 
najważniejsze zadania, zakończone 
w ostatnich tygodniach, to zabudowa 
kolejnego osiedlowego śmietnika przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 2-4 
oraz modernizacja placu zabaw przy 
Placu józefa Skrzeka i Pawła Wój-
cika. Odnośnie pierwszej z wymienio-
nych inwestycji – jest już po odbio-
rze, mieszkańcy posiadają do nowe-
go śmietnika klucze i z niego swobod-
nie korzystają.

Jeśli chodzi o plac zabaw to... wy-
mieniono jego nawierzchnię, osadzo-
no nową piaskownicę, huśtawkę i dwa 
kiwaki a jego powierzchnia została 
nieco powiększona. Pojawiło się też 
na nim – czego dotąd nie było – po-
idełko, gdzie po zabawie można ob-
myć ręce...

Inne zadanie, którego realizacja 
zmierza powoli ku końcowi dotyczy ka-
pitalnego remontu balkonów przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte 10. Wkrót-
ce dźwig z robotnikami przeniesie się 
na sąsiedni segment klatki schodowej 
oznaczonej jako „8”.

W końcu remontu doczekały się nad-
szarpnięte zębem czasu schody wej-
ściowe do klatki schodowej w budynku 
położonym przy ulicy Szarych Szere-
gów 3. rg

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

Postępy widoczne, widoczne...

os. „Tuwima”. Chodnik przy ul. hermana Wróbla 6  
i 7 i parking przy ul. h. Wróbla 7  
remontowane są ze środków BO

os. „Węzłowiec”. W rejonie budynków Wł. jagiełły 3 i 7 
elektrycy ADM wymienili oprawy lamp parkowych

ciąg dalszy ze str. 17
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BEZPŁATNA  
KONSULTACJA 
KREDYTOWA

Wiele kredytów bankowych w jednym miejscu.
Kredyty hipoteczne,  

gotówkowe, konsolidacyjne.

Sprawdź:
Siemianowice Śl., ul. Śląska 11 
tel.32 22 00 453, 507 133 691 

czynne od poniedziałku do piątku od 10 do 17

s-
50

6/
06

-1
7

os. „Młodych”. Plac zabaw jak nowy  
– Plac j. Skrzeka i P. Wójcika

os. „Chemik”. Zieleń też ważna  
– w maju nasadzono w sumie kilkanaście drzewek

os. „Michałkowice”. Kolejne zabudowane stanowisko 
kontenerowe jest – Pocztowa 10... 

a tu, os. „Centrum”, stanowisko kontenerowe  
wkrótce gotowe będzie – Powstańców 54

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

Postępy widoczne, widoczne...
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło,

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
24.  czerwca 2017 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

14 00 Dz iec i  z  Zespo łu  Przedszko l i  n r  7  i  15

14 20 Zespó ł  Szkó ł  In tegracy jnych

14 40 Zespół z Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika

15 00 Zespó ł  z  Spo łecznego Ogniska  Muzycznego

15 30 Imper ium S łońca –  gra ją  i  śp iewają  podop ieczn i

15 50 M łodz ież  z  Zespo łu  Szkó ł  Sportowych

16 20 M łodz ież  z  I I  LO im.  Jana Mate jk i

16 50 S iemianowick ie  Centrum Ku l tury  –  zespó ł  ar tystyczny

17 20 Zespó ł  ar tystyczny  z  M łodz ieżowego Domu Ku l tury 
im.  Henryka  Jordana

18 00 New For  You – gwiazda ś ląsk ie j  sceny  muzyczne j

19 30 Krzysztof  HANKE  –  g igant  kabaretu

2030 „Dwie Korony” w przebojach Krzysztofa Klenczona

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
os. „Bańgów”. ruszyły docieplenia – M. Skłodowskiej-Curie 75

os. „Michałkowice”. Odnowiona klatka przy  
Pocztowej 14C bardzo krótko ładnie się prezentowała

os. „Młodych”. Kapitalny remont balkonów. Przy 
Bohaterów Westerplatte 10 niemal gotowe (z prawej), 

segment „8” (z lewej) czeka już w kolejce

os. „Chemik”. Urządzenia zabawowe odnowione  
i służą – W. Wróblewskiego 39-41 od strony balkonów

os. „Michałkowice”. remontowane klatki  
Pocztowa 14A, B – stan na 3. dekadę maja

os. „Węzłowiec”. Wł. jagiełły 15 – odnawiana jest 
elewacja budynku garażowo-usługowego

os. „Młodych”. W minionym miesiącu remontowano 
zniszczone schody wejściowe do klatki  

– Szarych Szeregów 3

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

Postępy widoczne, widoczne...
Czytaj  

od str. 15
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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. 

C
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O

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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meblomania.netmeblomania

MEBLOMANIA
m e b l e  n a  w y m i a rMEBLE

NA WYMIAR
kuchenie       szafy      zabudowy

608 464 612

s-
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BO 2017 – realizowany
W ii kwartale roku rozpoczęła się realizacja projektów obywatel-

skich, jakie zostały zgłoszone przez mieszkańców i przegłosowane 
w ubiegłym roku w ramach miejskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017.

Inwestycje, jakie dotyczą osiedli, 
gdzie Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ma swoje zasoby – na 
ich terenie lub w bezpośrednim są-
siedztwie – sklasyfikowano jako pro-
jekty lokalne. W tej chwili zrealizowa-
nych, bądź jeszcze realizowanych jest 
połowa założonych zadań na ten rok.

Najwcześniej ruszyły, przesunię-
te z ubiegłego roku prace związane 
z modernizacją placu zabaw przy uli-
cy Okrężnej w osiedlu im. Juliana Tu-
wima oraz doposażenie placów zabaw 
o nowe urządzenia zabawowe w osie-
dlu „Bańgów” – wnioskowane jeszcze 
do Budżetu Obywatelskiego 2016.

Dalej, zajęto się wymianą nawierzchni:
- jezdni przy Śląskiej 46-48 (dawnej uli-

cy Karola Świerczewskiego 46-48) oraz 

parkingu przy ulicy ryszarda Gansińca 
4-6 (obszar określony jako „Centrum I”),

- chodników przy ulicy Kruczej 2, 
2A, 3 (obszar „Pszczelnik”),

- traktu pieszego – fragmentu tzw. 
Alei Szkolnej przed wejściem do 
Szkoły Podstawowej nr 1 (obszar 
„Osiedle Chemik”),

- chodnika i jezdni przy hermana 
Wróbla 6-7 (obszar „Osiedle Wróbla 
i Korfantego”),

W „Michałkowicach” – w części osiedla 
ujętego jako obszar „Osiedle Robotnicze” 
wymieniono nawierzchnię chodników przy 
ulicy Władysława Sikorskiego 1 oraz 
Władysława Andersa 10 (była: Leona 
Kruczkowskiego 10). Ten projekt obywa-
telski – jak tłumaczy Adrian Merta z Biu-
ra Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta - 

choć w istocie nie uzyskał zwycięskiej licz-
by głosów, realizowany jest z pozostałych, 
niewykorzystanych środków przyznanych 
na „Osiedle Robotnicze” - na podstawie 
Zarządzenia 1263/2016 z marca 2016 ro-
ku, § 10 ust. 4 pkt. 3. Do wykonania na 
tym obszarze z pieniędzy Budżetu Oby-
watelskiego 2017 zostały jeszcze nowe 
miejsca parkingowe przy ulicy Władysła-
wa Andersa.

Od kilku tygodni prowadzona jest 
również w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2017 duża inwestycja - moder-

nizacja boiska wielofunkcyjnego przy 
ulicy Władysława jagiełły 3-5-7 (ob-
szar „Węzłowiec”).

W tegorocznych planach są jeszcze 
do wykonania takie między innymi pro-
jekty jak: - „Strefa rekreacji i odpoczyn-
ku dla całych rodzin” w osiedlu „Bań-
gów” (obszar „Nowy Bańgów”) - miejsca 
parkingowe wzdłuż ciągów garażowych 
N-W, usytuowanych wzdłuż Alei Mło-
dych (obszar „Osiedle Młodych”). rg

Zmodernizowany plac zabaw - Okrężna

Fragment długiej Alei Szkolnej  
w os. „Chemik” wyremontowany

 Trwa modernizacja boiska wielofunkcyjnego  
w os. „Węzłowiec” – Wł. jagiełły 3-5-7

nowa nawierzchnia chodnika i jezdni  
- hermana Wróbla 6-7

 Wyremontowany chodnik – Wł. Sikorskiego 1

Wymieniono nawierzchnię jezdni przy Śląskiej 46-48
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ciąg dalszy na str. 26

Oskarżony będzie oskarżał

Zdobyła mandat poselski
Zakończyła się, trwająca blisko 17 lat sprawa Zenona Procyka, byłego prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-

wej „Pojezierze” w Olsztynie. Temida, która „jest ślepa” wydała wyrok uniewinniający i oczyszczający głów-
nego oskarżonego. Można przy tej okazji pytać i wiele rzeczy, m.in. faktyczną rolę senator Staroń i faktyczne mo-
tywy jej działania w sprawach spółdzielczości.

Próby likwidacji spółdzielczości i jej kompromitowania 
trwają w Polsce od ćwierćwiecza. Prawdziwa ofensywa na-
stąpiła jednak kilkanaście lat temu, kiedy okazało się, że te-
mat spółdzielczości i walka z rzekomymi jej patologiami, to 
doskonały materiał na różne kampanie polityczne i wybor-
cze. Tropiciele zła w spółdzielczości szczególnie upodo-
bali sobie spółdzielnie mieszkaniowe, co da się dość ła-
two wytłumaczyć. W całej Polsce w spółdzielczych budyn-
kach zamieszkuje ok. 10 mln ludzi. Rzucanie kłamstw o po-
wszechnym złodziejstwie, przekupstwie i ła-
maniu praw tych ludzi przez niegodzi-
wym prezesów - malwersantów za-
wsze może skutkować zbudowa-
niem dość licznego elektoratu. 
Trzeba przyznać, że są poli-
tycy, którzy posługując się 
przykładem jednej czy dwóch 
spółdzielni zrobili polityczne 
kariery. Tak się stało w przy-
padku nikomu wcześniej niezna-
nej Lidii Staroń. Dzięki fali kłamstw 
i pomówień zdobyła mandat posel-
ski, a w obecnej kadencji sprawuje 
urząd senatora. Swoją drogą cie-
kawe jak czuje się reprezen-
tantka Narodu, kiedy Sąd Naj-
wyższy orzeka, iż poprzed-
nie 16 lat jej działań w spra-
wie spółdzielni to jedynie 
oszczerstwa, które doprowa-
dziły do tragedii kilkudziesię-
ciu osób. 

„Szczęście ludzką krzywdą 
szyte”

Te słowa polskiego noblisty Hen-
ryka Sienkiewicza z „Trylogii” jakże pa-
sują do działalności senator Staroń. 
Dziś tak możemy tak mówić, znając wy-
rok Sądu Najwyższego w bodaj najtra-
giczniejszej ze spraw, będących 
dziełem wspomnianej parlamen-
tarzystki. Od kilkunastu lat jest 
„na salonach” politycznych, bar-
dzo chętnie zapraszana przez 
stacje telewizyjne, radiowe oraz 
prasę. Koncepcja okazała się 
słuszna, zamiast zajmować się trudnymi sprawami wyma-
gającymi rzetelnej wiedzy merytorycznej, skupiła uwagę na 
niedoli „uciskanych” spółdzielców. Demagogiczne hasła 
zawsze łatwo sprzedać społeczeństwu, które z natury 
jest wrażliwe na krzywdę swoją czy innych. Do tego wy-
starczy dorzucić tezę o postkomunistycznej pajęczynie i be-
tonie a sukces zapewniony. Senator, niegdyś posłanka Sta-
roń niewątpliwie taki sukces odniosła. Jest w stanie sprze-
dać mediom każdą swoją tezę o zepsutych nadmiarem wła-

dzy prezesach, zarządach i radach nadzorczych a nawet 
o konieczności likwidacji spółdzielczości. Twierdzi, że każ-
dy jednostkowy przypadek nadużyć dyskwalifikuje kilka ty-
sięcy spółdzielczych wspólnot w kraju. I nie ważne jest za-
dowolenie setek tysięcy spółdzielców, bo jest to zjawisko 
od strony marketingowej zupełnie nieprzydatne. Celem jest 
„wyłowienie” przypadku patologicznego a następnie pro-
wadzenie ostrej kampanii w mediach. Nieważne przy tym, 
czy ktoś zostanie zniesławiony, pomówiony, czy brutalnie 

skrzywdzony. 
Tak właśnie stało się w przypadku 

prezesa Procyka, jego rodziny i grupy 
pracowników Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Pojezierze”. Pisaliśmy już o tym 
problemie, kiedy w 2016 r. Sąd Ape-
lacyjny w Gdańsku oczyścił prezesa 
Procyka ze wszystkich stawianych mu 

zarzutów. Kilkanaście lat temu niesłusz-
ne oskarżenie go i zarzucanie mu ciężkich 
nadużyć i przestępstw w Spółdzielni otwo-

rzyło Lidii Staroń drogę do Sejmu RP. 
Kariera rozwijała się szybko wręcz 

błyskotliwie dzięki podgrzewa-
niu emocji w społeczeństwie, 
wywoływanie odruchów żalu, 
współczucia i poczucia soli-
darności z pokrzywdzonymi. 
Bezpodstawne przetrzymy-
wanie niewinnego człowie-
ka w areszcie, utrata zdro-

wia, zastraszanie jego rodzi-
ny przez CBŚ, śmierć czterech 

niewinnych osób itd. to fakty, któ-
rymi parlamentarzystka zupełnie się 

nie przejmuje. Jak się wydaje, nic 
jest w stanie zmienić jej postawy 
do chwili obecnej.

„Żadna władza nie może 
stać ponad prawem”

Ta prawnicza maksyma sta-
rożytnych Rzymian nie ma 
chyba zastosowania w przy-

padku osoby senator Staroń. 
Zarówno w tym, jak i w innych 

przypadkach próbuje stawać ponad 
prawem. Oskarżenia formułuje bardzo 

szybko, bez koniecznych dowodów. I nie ważna jest ko-
lejna zasada prawna mówiąca o domniemaniu niewinno-
ści. W taki właśnie sposób w 2005 r. doprowadziła do nie-
słusznego aresztowania Procyka, rzucając lawinę pomó-
wień i kłamliwych oskarżeń. Dzięki podjętej „walce” ze spół-
dzielczą patologią i układem zdobyła 12 tys. głosów w wy-
borach parlamentarnych i weszła do Sejmu. Kiedy Procyk 
stracił pracę i siedział za kratami, posłanka współpracowała 
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Trzy a czasami 
i 4 samochody

Witam serdecznie,
Za pośrednictwem miesięcznika 

„MOJA SPÓŁDZIELNIA” pragnę zwró-
cić uwagę na parking zlokalizowany 
na os Bańgów przy ulicy Szymanow-
skiego 4-14.

Jest to parking na potrzeby 6 kla-
tek, liczący 19 miejsc parkingowych 
+ 2 miejsca dla inwalidy (nie liczę 
miejsc wzdłuż żywopłotu, gdzie parku-
jemy na własne ryzyko, gdyż w sytu-
acji kolizji, kierowca parkujący wzdłuż 
żywopłotu zostaje ukarany mandatem 
za parkowanie na ulicy).

Na każde gospodarstwo domowe 
przypadają średnio 2 samochody. Ow-
szem są rodziny nieposiadające sa-
mochodu, ale są i takie gdzie dorosłe 
dzieci również posiadają samochody, 
co daje 3 a czasami i 4 samochody na 
jedno gospodarstwo domowe. Poza 
tym w lokalach posklepowych powsta-
ją dodatkowe mieszkania. Parkują tu 
również pracownicy administracji (kon-
serwatorzy z klatki 8) oraz pracownicy 
apteki – ale Ci mają zagwarantowane 
przez SM miejsce parkingowe oznako-
wane „kopertą”.

Radzimy sobie, jak możemy, bloku-
jąc sobie nawzajem wyjazd, na kra-
wężnikach, na chodniku, a tymczasem 

w tym samym miejscu jest kilkakrot-
nie większy skwer, na którym kiedyś 
był plac zabaw, obecnie służący za psi 

wychodek. Są możliwości, na powięk-
szenie parkingu, nie likwidując całego 
terenu zielonego.

Prosimy o zainteresowanie, jest to 
zbyt mały parking na potrzeby wszyst-
kich lokatorów.

Katarzyna 
Dane osobowe zastrzeżone tylko do 

wiadomości redakcji. 
Zarząd SSM: Opisany problem 

braku miejsc parkingowych dotyczy 
nie tylko posesji przy Karola Szy-
manowskiego 4-14, ale praktycz-
nie występuje w każdym miejscu na 
terenach zwartych spółdzielczych 
osiedli mieszkaniowych. Mając na 
względzie ilość samochodów bę-
dących w posiadaniu mieszkańców 
i lawinowo rosnący ich wzrost pro-
blem jest praktycznie nie do rozwią-
zania. Zarząd Spółdzielni oraz admi-
nistracje osiedli starają się w miarę 
posiadanych środków i możliwości 
terenowych łagodzić ten problem 
poprzez systematyczne zwiększa-
nie ilości miejsc postojowych w każ-

dym osiedlu. W ubiegłym roku przy 
współpracy z Urzędem Miasta na te-
renie całej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wybudowano 
dodatkowo prawie 500 miejsc par-
kingowych na terenach Urzędu Mia-
sta i Spółdzielni.

Sprawie zwiększania ilości miejsc 
rada Osiedla „Bańgów” poświęca 
wiele uwagi i energii. Przy współpra-
cy z Urzędem Miasta planuje się bu-
dowę kolejnych miejsc postojowych 
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, 
o czym świadczy m.in. projekt zgło-
szony w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2018.

Liczymy, iż ta inicjatywa otrzyma 
odpowiednie wsparcie mieszkań-
ców poprzez głosowanie na to za-
danie.

Zarówno Zarząd, jak i rada nad-
zorcza oraz rady Osiedli SSM nie 
należą do zwolenników likwidacji te-
renów zielonych z przeznaczeniem 
na parkingi w bezpośredniej blisko-
ści budynków. nie możemy dopro-
wadzić do sytuacji, że zamiast zie-
leni będą wyłącznie wybetonowa-
ne, wybrukowane, wyasfaltowane 
parkingi. Osiedla to także place za-
baw, skwerki, alejki i wiele innej in-
frastruktury wpływającej na kom-

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 pierwszego 
spotkania, co należy do dobrego tonu, 
tak należy przedstawić się, pisząc czy 
też telefonując do nas, a dane osobowe, 
jeżeli jest taka wola i co reguluje Prawo prasowe, za-
strzec do wiadomości redakcji. Prosimy o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo 
wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i którzy 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekuje-
cie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się 
zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym mie-

siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, 
by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne jest 
przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indywi-

dualnej sprawy, obowiązkowo podawać ca-
ły adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody 
na odtajnienie swych danych i ich przetwa-
rzanie, co umożliwi przekazanie poruszone-

go problemu odpowiednim komórkom organizacyjnym Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze wzglę-
du na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. Wymaga-
nia druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo na-
świetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wykonane 
w odpowiedniej rozdzielczości. Większość fotografujących nie 
zwraca uwagi na rozdzielczość lub świadomie wybiera najmniej-
szą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie pamię-
ci. Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, 
często miałaby wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy 
mieć te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.  redakcja „MS”

Słowo  
zabija
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zapamiętale ze Stowarzyszeniem Obrony Spółdzielczości. 
W licznych wywiadach dla mediów bardzo chętnie opowia-
dali o najróżniejszych przestępstwach prezesa i jego po-
pleczników. Oczywiście członkowie Stowarzyszenia za-
wsze zachowywali anonimowość bojąc się... właściwie 
nie wiadomo kogo lub czego. Prezes Procyk miał ich zda-
niem brać łapówki w różnej postaci, m.in. od firm startują-
cych w przetargach lub od osób starających się o mieszka-
nia. Zdaniem Stowarzyszenia i posłanki potwierdzali to tak-
że pracownicy Spółdzielni, którzy także zachowywali ano-
nimowość.

(nie) należy wysłuchiwać drugiej strony
Nikt nie słuchał żadnych wyjaśnień oskarżonego byłego 

prezesa. Opinia społeczna bowiem znała już wyrok i by-
ła przekonana o całkowitej jego winie. Jak bowiem można 
słuchać a tym bardziej wierzyć komuś, kto siedzi w więzie-
niu. Sam ten fakt działał na jego niekorzyść i z góry skazy-
wał na niepowodzenie w tym sporze. Już na samym począt-
ku bardzo wiele wskazywało na bezpodstawność oskar-
żeń formułowanych przez posłankę Staroń. Organy ściga-
nia przebadały od 2000 r. blisko 200 wątków związanych ze 
sprawą, z czego 161 nie znalazło potwierdzenia w faktach, 
a w latach 2000 – 2005 umorzono 114 śledztw. Nieważne 
także było to, że dochodzenia prokuratorskie nie potwier-
dzały winy prezesa Procyka. Pierwszy proces przed Są-
dem w Ostródzie zakończył się w 2010 r. uniewinnieniem 

od 18 z 20 zarzutów. Sąd Okręgowy w Elblągu uniewinnił 
także z tych dwóch ostatnich. Jednak dla parlamentarzyst-
ki z Olsztyna nie miało to żadnego znaczenia. Ostateczny 
wyrok uniewinniający z lipca 2016 r. miał kończyć sprawę. 
Prokurator generalny i minister sprawiedliwości złożył ka-
sację do Sądu Najwyższego, który w kwietniu tego roku ka-
sację odrzucił, oczyszczając ostatecznie byłego prezesa ze 
wszystkich zarzutów.

Zenon Procyk jest człowiekiem wolnym i oczyszczonym 
z wszelkich zarzutów. To oczywiście nie wróci jemu zdro-
wia, spokoju całej rodziny, życia czterem ofiarom całej na-
gonki urządzonej przez obrońców spółdzielczości, zdro-
wia kilkunastu osobom, ani nie zrekompensuje utraty pra-
cy i dobrego imienia. Senator Staroń, zatwardziała w swo-
ich irracjonalnych postawach twierdzi niezmiennie, że Pro-
cyk jest przestępcą, nie uznaje wyroków sądów i nie ma za-
miaru przepraszać Zenona Procyka. Cóż, starożytni mawia-
li, że: każdy człowiek może się mylić, jednak tylko głupiec 
tkwi w błędzie.

Teraz natomiast czekamy na odpowiedź Zenona Procy-
ka. Jak sam zapowiedział wytoczy sprawy z powództwa cy-
wilnego oraz sprawy karne, domagając się zadośćuczynie-
nia, jak również ukarania winnych jego niesłusznego oskar-
żenia i zniesławienia.

Dr Jerzy Jankowski
Autor jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego 

Krajowej Rady Spółdzielczej

Zdobyła mandat poselski

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Dodatek przysługuje osobom, któ-

rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2017 r. – 1000 zł) i wynosi:
- 1.750 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1.250 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury.

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej; 
- rentowej;  

- chorobowej.
Do dochodu nie wlicza się m.in. 

świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z tytu-
łu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych 
oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasił-
ków okresowych z pomocy społecznej, 
jednorazowych świadczeń pieniężnych 
i świadczeń w naturze z pomocy spo-

łecznej, dodatku mieszkaniowego.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną powierzchnię mieszkaniową wy-
noszącą: 

- 35 m2 dla 1 osoby,  
- 40 m2 dla 2 osób,  
- 45 m2 dla 3 osób,  
- 55 m2 dla 4 osób, 
- 65 m2 dla 5 osób,  

- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegóło-

we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMiĘTAjMy, dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złożyli-
śmy wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy 
np. do końca czerwca, to po jego pozy-
tywnym rozpatrzeniu przyznany doda-
tek otrzymamy od 1 lipca.

UWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 

z następującą przesłanką:
- jeżeli osoba, której przyznano doda-

tek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 miesią-
ce. Decyzja o przyznaniu dodatku wy-
gasa, jeżeli zaległości nie zostaną ure-
gulowane w tym czasie. O ponowne 
przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.
WAŻne!!! Jeżeli okaże się, że doda-

tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.
Szczegółowe informacje o wszelkich

kryteriach przyznawania  
obydwu dodatków, zainteresowani 

uzyskają w:
referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

fort zamieszkania i nasze dobre sa-
mopoczucie. Ponadto, przypomina-
my, że przepisy Prawa budowlane-
go precyzyjnie określają lokalizację 
takich miejsc i wymagają oddalenia 
ich od budynków.

Pojawiła się*
„Była nędza i rozpacz” przy Wróblew-

skiego 69, a teraz pojawiła się na Wró-
blewskiego 71-73 czyli o krok dalej.

Sytuacja składowiska rozwiązana?
Mieszkanka

Dane tylko do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: nielegalne składo-

wisko przy Walerego Wróblewskie-
go 71-73 zostało przez Administra-
cję uporządkowane i zabezpieczo-
ne. Miejsce to jest obecnie pod sta-
łą obserwacją, a w najbliższym cza-
sie planowane jest założenie moni-
toringu w celu wychwycenia osób – 
niejednokrotnie z poza osiedla – zo-
stawiających odpady wielkogabary-
towe czy gruz.

Instalacja monitoringu*
Witam

Chciałem zapytać o możliwość insta-
lacji monitoringu – 2 kamer wraz rejestra-
torem na ulicy – parkingu Przyjaźni 42 
-Krakowska 1.

Prośbę swą motywuję faktem, że na 
parkingu notorycznie uszkadzane są 
samochody w sposób taki, że nie pa-
suje to do przypadkowych otarć czy 
„wgniotek”, jest to działanie zamierzo-
ne i pojawia się na każdym nowszym 
samochodzie.

Sprawa jest omawiana ze sąsiada-
mi z wielu bloków przy okazji spotkań 
na placu zabaw czy w drodze po chleb 
i wszyscy dochodzą do wniosku, że 
należy zrobić taki monitoring.

Dodatkowo istnieje podejrzenie, że 
na ten stan rzeczy może mieć wpływ 
właściciel pobliskiego parkingu strze-
żonego, a brak reakcji ze strony SSM 
układem z kierownikiem ADM „Michał-
kowice” lub kimś, komu zależy aby mo-
nitoringu nie było, wydaje mi się że już 
takie opinie powinny skłonić Państwa 
do reakcji w tej sprawie.

Zgłaszanie na Policję nic nie daje, 
i wiem, że to nie jest pierwsza wiado-
mość w tej sprawie.

Bardzo proszę o odpowiedź, oraz 
sprawną obsługę sprawy, jak by nie 
było to my mieszkańcy jesteśmy klien-

tami waszej firmy i mamy problem, któ-
ry trzeba załatwić a nie odwlekać i wy-
mieniać się mailami.

Z wyrazami szacunku
roman Michalczuk

Zarząd SSM: Odnosząc się do Pa-
na e-maila potwierdzamy, że istnie-
je możliwość zainstalowania kamer 

monitorujących ten rejon, jednak 
zwracamy uwagę, że taka instalacja 
wraz z obsługą systemu wiąże się 
z odpowiednio wysokimi kosztami.

Zapraszamy do współpracy zainte-
resowanych mieszkańców szczegól-

nie w kontekście współuczestnicze-
nia w kosztach założenia instalacji 
i jej utrzymania.

Pana sugestia, jakoby istniał jakiś 
układ pomiędzy Kierownikiem ADM 
a właścicielem parkingu strzeżone-
go, wydaje się nie na miejscu i jest 
niestosowna, gdyż godzi w jego do-
bre imię.

Nawierzchnia, parking, 
samochód*

Witam
Do Zarządu Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej. Na wstępie 
mam pytanie – do kogo należy ulica 
Szymanowskiego, ale numery niepa-
rzyste do Spółdzielni czy do Urzędu 
Miasta? Pytam, bo może warto zain-
teresować się tą częścią tej ulicy i par-
kingiem znajdującym się na jej koń-
cu. Po zimie zrobiło się sporo dziur, 
oraz wgłębień gdzie po deszczu ro-
bią się dosłownie małe jeziorka. Par-
king (jeden z najstarszych) mały, cia-
sny i zniszczony. Makabra zaczyna się 

rano i w okresie przyjazdu rodziców 
po dzieci do szkoły. Człowiek przyjeż-
dżając z pracy nie ma szans na za-
parkowanie samochodu w okolicy do-
mu. Pomimo wybudowania ładnych 
miejsc parkingowych z drugiej strony 
szkoły na ul. Skłodowskiej, wszyscy 
pchają się na ten mały ciasny parking 
– uwierzcie państwo robią się po pro-
stu korki. Jakby tego było mało to jed-
no z miejsc na tym parkingu zajmuje 
już od paru lat chyba porzucony samo-
chód, który zdążył obrosnąć trawą. Mo-
ja prośba i przypuszczam, że nie tylko 
moja jest taka, aby wreszcie zrobić po-
rządną nawierzchnie na tym kawałku 
ulicy (mam na myśli od ul. Reymonta 
do parkingu), oraz jeżeli to jest możli-

we poszerzyć i wyremontować ten sta-
ry parking. Była taka propozycja w bu-
dżecie obywatelskim, ale widzę, że to 
nie przeszło. Jeżeli to nie jest w możli-
wościach Spółdzielni, to mam nadzieję 
i prośbę o zainteresowanie tym pomy-
słem Urząd Miasta.

Z poważaniem
r. K.

Zarząd SSM: Ulica Karola Szy-
manowskiego ma status drogi we-
wnętrznej należącej do naszej Spół-
dzielni. Mając na względzie delikat-
nie mówiąc nie najlepszy stan jezd-
ni, jak i parkingu przy szkole w bieżą-
cym roku ponownie zgłoszono pro-
jekt o przeprowadzenie remontu tego 
miejsca w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Mamy nadzieję, że zainte-
resowani mieszkańcy wezmą udział 
w głosowaniu i poprą projekt popra-
wienia stanu istniejącej nawierzchni.

Sprawą parkującego samochodu, 
o którym Pan pisze, Administracja 
osiedla „Bańgów” już się zajmowała 
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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. 32 228-80-97w
w
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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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ciąg dalszy ze str. 27
i zgłosiła problem policji. Z otrzyma-
nej odpowiedzi wynika, że pojazd ma 
aktualny przegląd techniczny i opła-
cone ubezpieczenie OC, a więc stoi 
legalnie.

Kiedy się rozpocznie, 
drzewo*

Witam,
Piszę w sprawie planowanego na II – IV 

kwartał tego roku remontu balkonów 
przy ulicy Grunwaldzkiej 3.

Proszę o informację na temat termi-
nu rozpoczęcia prac remontowych. Ze 
względu na zbliżający się okres wa-
kacyjny i urlopowy chcielibyśmy wie-
dzieć, kiedy należy spodziewać się 
rozpoczęcia budowy rusztowań i mieć 
możliwość właściwego zabezpieczenia 
przydomowego ogródka przed znisz-
czeniem w trakcie prac.

Interesuje nas również, jaki będzie 
zakres prac na poszczególnych balko-
nach. Z kim i w jakim terminie mamy 
uzgodnić, co z balonów zostanie usu-
nięte, a co nie (kafle podłogowe, kafel-
kowane parapety zewnętrzne itp.).

Prosimy o podanie tej informacji 
z odpowiednio dużym wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem prac.

Druga sprawa to uschnięte drzew-
ko (ozdobna śliwa) rosnące po stro-
nie balkonów przy Grunwaldzkiej 3d. 
Proszę o usunięcie go lub przycięcie, 
gdyż w obecnym kształcie nie dodaje 
uroku okolicy.

Z góry dziękuję za informacje.
Pozdrawiam

Lokatorka
Dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Docieplenie elewa-
cji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 
3, połączone z remontem balko-
nów, zostanie rozpoczęte w i de-
kadzie czerwca br., a więc na 
dniach. Zakres planowanego re-
montu poszczególnych balkonów 
zależny jest od potrzeb i wymagań 
doprowadzenia ich do odpowied-
niego stanu technicznego i este-
tycznego.

nie jesteśmy w stanie określić do-
kładnego terminu wykonywania 
tych robót na konkretnych balko-
nach, gdyż tempo tego typu prac 
uzależnione jest przede wszystkim 

od warunków atmosferycznych, któ-
rych nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć. Wykonawcy robót na bieżą-

co i z pewnym wyprzedzeniem będą 
informowali o terminie rozpoczęcia 
robót na danym balkonie.

Kwestią wspomnianego, uschnię-
tego drzewa Administracja osiedla 
„Węzłowiec” zajmie się niezwłocznie.

Jedna odpowiedź – dwa e-maile
Zgrzebnioka 42-44*

Witam,
Piszę z odwiecznym problemem 

wjazdu i wyjazdu z uliczki przy bloku 
na ul. Zgrzebnioka 42-44. Notorycz-
nie ludzie parkują na zakręcie po obu 

stronach i tak wąskiej uliczki dojazdo-
wej na parking, utrudniając poruszanie 
się pojazdów. Czasami manewr skrę-
tu odbywa się na centymetry, uważa-
jąc by nie zarysować samochodów. Nie 
wspominając już o ewentualnym dojeź-
dzie karetki bądź Straży Pożarnej. Te 
pojazdy nie mają możliwości w awaryj-
nej sytuacji jakiegokolwiek dojazdu pod 
blok. Nawet śmieciarka ma problem.
(W załączniku przesyłam zdjęcia).

Pytanie moje brzmi, czy nie moż-
na by zamontować tam jakichś barie-
rek lub wyłączyć te narożniki zakrę-
tu z ruchu, poprzez wydzielenie po-
wierzchni wyłączonej z ruchu o linio-
waniu prostym (znak poziomy P-21). 
Wtedy w razie konieczności można 
będzie zawiadomić odpowiednie wła-
dze o interwencję.

Druga sprawa to możliwość posta-
wienia luster na wprost wyjazdu skiero-
wanych w oba kierunki jazdy. Umożli-
wi to bezpieczny wyjazd, gdyż i tak jest 
tam utrudniona widoczność nadjeżdża-
jących pojazdów z lewej jak i z prawej 
strony. Z poważaniem mieszkaniec

- Michał, ul. Wróblewskiego 69
P.S. Dane do wiadomości Redakcji

Przejście przez jezdnię 
jest bezpiecznie

Za pośrednictwem „Mojej Spółdziel-
ni”, jak i inni zainteresowani, zwra-
całem się do Urzędu Miasta, aby na 
przystankach przy ul. Kapicy - Gale-
ria Handlowa zrobić wysepki dla au-
tobusów, jak i skrócić przejście przez 
jezdnię. Przy okazji remontu ulicy Ka-
picy wykonano wysepkę w kierunku 
Michałkowic. W odwrotnym zaś kie-

runku wykorzystano prawo-skręt z ul. 
Kapicy na ul. Wróbla, który notabene 
nie był aż tak potrzeby gdyż nie skrę-
ca tam dziesiątki samochodów w ciągu 
godziny. Prawo-skręt został zamienio-
ny na pas dla Busa, który kończy się 
na przystanku autobusowym. Autobus 
ruszając z przystanku musi wyjechać 
na jezdnię niczym z wysepki. Przez 
ten zabieg zostało też skrócone przej-
ście dla pieszych z trzech na dwa pa-
sy ruchu. Są osoby, które nadal stoją 
na chodniku i nie widzą samochodów, 
gdy stoi autobus, a trzeba dojść do pa-
sa jezdni i wtedy jest wszystko widocz-
ne. Problem w tym, że moim zdaniem, 
plastikowe krawężniki są przykręco-
ne do jezdni, a żebra nadal pomalo-
wane są przez trzy pasy – jest to my-

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 31
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A.A GAZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

A.A.AUTOKAry, 53, 55, 57 miejsc, 
przewozy nad Bałtyk, wycieczki 
krajowe, wesela, kina, teatry. 
#DarTransTur zaprasza, 

tel. 512 385 600

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

tel. 513 689 048 KOMPLeKSOWe remonty łazienek 
i mieszkań, kosztorysy, projekty, 
prace dofinansowywane z PFRON-u, 
faktury, doradztwo, 20 lat praktyki, 

tel. 506 601 278

ZŁOTA rĄCZKA – wszystkiego ro-
dzaju naprawy hydrauliczne, elek-
tryka, gazowe, ślusarstwo. Regula-
cja i naprawa okien, kompleksowe re-
monty. Tanio – solidnie. Najlepszy fa-
chowiec w mieście, 

 tel. 503 427 475 

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

tel. 604 243 950

PrZePrOWADZKi kompleksowe, 
utylizacja, 

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

eLeKTryK – usługi, wymiana tablic licz-
nikowych - bezpiecznikowych, usuwanie 
awarii elektrycznych, instalacje elektryczne, 
wymiana – modernizacja, tel. 662 653 111

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

eKSPreSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

eLeKTryCZne usługi, 
tel. 502 362 393 

A.A.GAZOWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264  
FhU „iryDD”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka, 

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

AnGieLSKi – tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania, przygotowania do 
egzaminu gimnazjalnego oraz matury, 

tel. 502 453 556

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

TeLeWiZOry, naprawa u klienta, 
gwarancja na usługi. Siemianowice Ślą-
skie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfro-
we.  Czynne 9:00 do 20:00 oprócz nie-
dziel,  tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

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

KOrePeTyCje – chemia, matematyka 
– w domu ucznia,  tel. 609 313 634 

jUnKerS, Termet. Naprawa, kon-
serwacja, wymiana,  tel. 733 336 959

MeBLe  na wymiar, kuchnie, szafy 
i garderoby,  biurowe, sklepowe, łazienkowe, 
tapicerowane,      tel. 510 724 303

MALOWAnie, tapetowanie, panele, 
gładzie, tel. 609 255 283

OKnA PCV – regulacja i naprawa, 
wymiana uszczelek – montaż nowych, 

tel. 602 314 720

WyWÓZ gruzu, śmieci, opróżnianie 
mieszkań, piwnic, transport. 
www.e-fresz.com.pl, tel. 781 113 208

OVerPC – sklep, serwis i naprawa 
komputerów, telefonów, tabletów i lap-
topów, Bytkowska 5/1A, dojazd gratis, 

tel. 505 412 220

MALWA – wesela, komunie, 
chrzciny, stypy, catering, sala 120 
osób, Michałkowice,  tel. 693 176 123

s-639/4-17

Cena 
producenta
za pomnik

2.900 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

„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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Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

lące dla niektórych przechodniów. Mo-
że trzeba by zamontować normalne 
betonowe krawężniki i na byłym pasie 
prawo-skrętu wykonać normalny chod-
nik. Domaganie się z tej strony wysep-
ki może spowodować, że znowu dla 
pieszych będzie długie przejście przez 
jednię – droga trzy pasmowa. Czy to 
będzie bardziej bezpieczne? Przejście 
jest doświetlone lampami typu Led.

Kolejnym problemem jest ul. Kopal-
niana, która do niedawna był drogą 
ślepą. Obecnie jest puszczony ruch 
drogowy a brak jest oznakowanego 
przejścia gdyż jest nasyp kolejowy. Ła-
twiej jest kierowcom przejechać prostą 
ul. Kopalnianą niż krętą ul. Olimpijską 
– to oczywiste. Może przy okazji likwi-
dacji nieczynnego nasypu kolejowego 

w stronę ul. Sobieskiego (temat był już 
poruszany), w Urzędzie Miasta prze-
myślą całkowitą modernizację skrzy-
żowania ul. Kapicy z ulicami Wróbla, 
Kopalnianą, Olimpijską i Sobieskiego.

Przy okazji dziękuję Urzędowi Miasta 
za wyremontowaną po 36 latach ulicę 
jak i chodnik – Wróbla 6 i 7 jak i Admi-

nistracji Osiedla za nasadzonych dwa-
naście drzewek na ulicy łączącej Wró-
bla z Kapicy, co powinienem zrobić na 
samym początku. Tym razem Admini-
stracja zrobiła to z własnej inicjatywy. 
Bardzo dziękuję i pozdrawiam

Grzegorz – pieszy uczestnik ruchu
PS. nazwisko, email tylko dla redakcji

Zarząd SSM: Z uwagi na fakt, 
iż droga przy Alfonsa Zgrzebnio-
ka jak i sprawa przejścia na ul. ks. 
jana Kapicy nie jest w kompeten-
cji SSM – drogi miejskie – kieruje-
my uwagi Panów do Urzędu Mia-
sta i wyrażamy nadzieję, że odpo-
wiednie służby wnikliwie przeana-
lizują zaprezentowane na łamach 
„MS” problemy i podejmą stosow-
ne działania.

Drugiemu z Panów dziękujemy za 
dostrzeżenie wykonanego remontu 
ulicy i chodnika przy hermana Wró-
bla 6-7 oraz nasadzenie drzewek 
i skierowane słowa podziękowania 
pod adresem zarówno Urzędu Mia-
sta jak i Administracji osiedla im. 
juliana Tuwima.

* Tytuł od redakcji

Ważna data – 19 czerwca br.

Zapisy na półkolonie!
już tylko miesiąc dzieli nas od rozpoczęcia letnich półkolonii, organizowanych co roku w okresie wakacji 

przez Dom Kultury „Chemik”. Zapisy – jak informuje kierownictwo – będą przyjmowane osobiście 19 
czerwca br. (poniedziałek) od 16.00.

... A w „RENOMIE” 
zniżka

nie tylko na półkoloniach będzie warto długo i mi-
ło spędzić wolny czas. Krócej, ale za to inten-

sywnie można spróbować się zabawić w wakacje – na 
przykład w kręgle – w Centrum rozrywki „RENOMA”.

Tylko na okres wakacji dzieci i młodzież mają zniżkę 20% 
za każdą godzinę gry – za okazaniem legitymacji szkolnej 

– od poniedziałku do piątku od 11.00 do 17.00 (ostatnia go-
dzina gry od 16.00). Będąc w „RENOMIE” możemy nie tyl-
ko pograć w kręgle, ale także w piłkarzyki, bilard czy lotki. 
Jest też bar, gdzie można przysiąść i czegoś się napić al-
bo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu „Chemik” przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 37. Czynna jest od niedzieli do 
czwartku w godzinach od 11.00 do 23.00 oraz w piątek i so-
botę od 11.00 do 1.00.

rg

Warto tę datę podkreślić sobie w kalendarzu grubą kre-
chą, bo zwykle wygląda to tak, że na początku wakacji jest 
bardzo duże zainteresowanie 
półkoloniami ze strony opie-
kunów dzieci. Bywa więc, 
że tworzona jest lista rezer-
wowych. Dlatego lepiej nie 
zwlekać z zapisami. Na jeden 
dwutygodniowy turnus prze-
widziano tylko 45-50 miejsc.

Podstawowym warunkiem 
uczestniczenia dziecka w let-
nich półkoloniach jest ukoń-
czenie pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. Jak wyjaśnia Zbigniew Krupski – kierownik 
DK „Chemik” – chodzi o to, żeby dzieci, jakie do nas przyj-
dą, miały już pewne doświadczenie przebywania w grupie. 
To niezbędne, bo nasze zajęcia to przede wszystkim za-

bawa i aktywny wypoczynek wśród rówieśników, nie tylko 
na miejscu w ośrodku kultury, ale i na wspólnych wyciecz-

kach. Trudno byłoby wycho-
wawcom skupiać całą swo-
ją uwagę na pojedynczych 
uczestnikach, mając opiekę 
i odpowiedzialność za kilku-
dziesięcioosobową grupę – 
zaznaczył. 

Program tegorocznych pół-
kolonii jak zwykle będzie ob-
fitował, w takie atrakcje jak: 
wyjścia na basen, place za-
baw, boiska, wycieczki po 

mieście i autokarowe.
Cała wakacyjna karuzela w Domu Kultury „Chemik” (os. 

„Chemik”, ul. niepodległości 51) ruszy w poniedziałek, 3 
lipca br. Dwa tygodnie po zapisach...

rok temu fikali tak...

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o  
-  zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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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
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)

P o ł a m  g ł o w ę
rozwiązanie SUDOKU 5/17
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SUDOKU 6/17

6 8 5 2

2 4 9 1

8 1 2 3

6 9 8 1 7

1 9 3 6

7 5 2 8 9

5 2 9 6

1 6 3 2

4 7 6 1

rozwiązanie SUDOKU polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolu mnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Parę miesiące temu rozpoczęliśmy publikację zagadek 
logicznych i SUDOKU – łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Pantropa

Sposób wpisywania wyrazów wyznaczają linie pogrubio-
ne. Litery z pól oznaczonych dadzą  rozwiązanie.



33MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2017

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

MieSZKAniOWe

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowicach,  
 tel. 602 172 527

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowicach,  
 tel. 508 215 355

MieSZKAnie 3-pokojowe w zasobach 
SSM, winda, nie parter, nie ostatnie 
miejsce,  tel. 667 393 112

MieSZKAnie do wynajęcia, 48,65 m2 
na Bytkowie, tel. w godzinach 15-18,  
 tel. 692 382 903

MieSZKAnie 67 m2, parter, 3 pokoje, 
Bytków, z całym wyposażeniem sprze-
dam,  tel. 535 199 530

OGŁOSZeniA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUjĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 508 215 355

SPrZeDAM mieszkanie w Michałko-
wicach, ul Stawowa, 48 m2, 3 pokoje, 
3 piętro,  tel. 665 580 088

POSZUKUjĘ mieszkania w Siemia-
nowicach do zakupu,  tel. 602 172 527

WynAjMĘ mieszkanie 3-pokojowe 
na Bytkowie,  tel. 790 520 387

SPrZeDAM mieszkanie na os. Che-
mik, 57 m2, 3 pokoje, 4 piętro, bez win-
dy. Cena: 179 tys. zł,  tel. 601 131 409

SPrZeDAM mieszkanie 72 m2 po-
wierzchni użytkowej, 4 piętro + łazien-
ka. Stan do odświeżenia. Blok 1962 r., 
2 piętro, Siemianowice – centrum obok 
parku miejskiego. Cena: 229 tys. zł, 
  tel. 668 286 670

SPrZeDAM mieszkanie na ul. Wy-
zwolenia/Michałkowice/, 73 m2, 4 po-
koje, blok10-piętrowy, piętro 9. Do od-
świeżenia, cena: 192 tys. zł,  
 tel. 796 063 205

ZAMieniĘ mieszkanie 2-pokojowe po 
kapitalnym remoncie na ul. Wróbla na 
3-pokojowe – ul. Wróbla-Korfantego,  
 tel. 600 249 672

rÓŻne

DZiAŁKA rekreacyjno-budowlana 
2700 m2, okolice Złotego Potoku (Jura), 
ogrodzona, pod lasem. Droga asfalto-

wa, media w drodze. Cena: 40 zł/m2,  
 tel. 721 499 573

KUPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

KUPiĘ ogródek R.O.D. „Barbórka”,  
 tel. 505 770 415

SZUKAM pracownika – prace ogólno-
budowlane, wysokościowe – do przy-
uczenia. Wymagania – prawo jazdy 
kategorii B,  tel. 504 034 686

SAMOChODOWe

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

A.KUPiĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

DO WynAjĘCiA garaż, ul. Korfante-
go – Lasek, 200 zł/miesiąc,  
 tel. 792 257 038

KUPiĘ garaż Grunwaldzka/Łokietka 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
 tel. 505 053 309

KUPiĘ garaż w okolicy ul. Okrężnej,  
 tel. 695 233 337

KUPiĘ garaż w Siemianowicach,  
 tel. 695 233 337

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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Truskawkowy sorbet
Czas truskawek się rozpoczął. Owoc 

jest wdzięczny, bo łatwo go zastoso-
wać w przygotowaniu deserów i wyko-
rzystać w dziesiątkach przepisów. My 
proponujemy coś, co na gorące lato 
będzie jak znalazł.

Sorbet – orzeźwiający deser zrobio-
ny z posłodzonej wody z zamrożonymi 
owocami (najczęściej sokiem lub pu-
ree), czekoladą, winem i (lub) likierem 
przygotować można z każdego owo-
cu. Wykonanie jest wręcz błyskawiczne 
i bajecznie proste. Dodatkowym atutem 
sorbetu jest na pewno to, że wiemy co 
w nim się znajduje, bo przecież przygo-
towujemy go samodzielnie bez dodat-
ków, a więc jakichkolwiek środków kon-
serwująco-poprawiających smak, kolor, 
zapach... czyli pozbawiony jest wszel-
kich substancji sygnowanych literką E 
i jakimś tam numerem.

Zachęcamy do eksperymentowania, 
a na dzień dobry proponujemy klasycz-
nie przygotowany sorbet z truskawek. 
Dlaczego klasycznie? Ano dlatego, 
że w przypadku wielu owoców można 
obyć się bez wody i mrozić je wyłącznie 
same, tyle że rozdrobnione na miazgę. 
Można też nie dodawać cukru, a wte-
dy otrzymujemy niskokaloryczny deser. 

Sorbet ze świeżych (truskawki, ma-
liny, borówki) owoców na 4 porcje:

500 g truskawek, 100 g cukru, 100 ml 
wody, 1 cytryna, kilka gałązek świe-
żej mięty. Truskawki wkładamy do za-
mrażalnika, by nieco stwardniały. Wo-
dę zagotowujemy i dokładnie rozpusz-
czamy w niej cukier, cały czas miesza-
jąc. Wodę zdejmujemy z ognia, wkła-
damy do niej listki mięty (im bardziej 
orzeźwiający smak lubimy tym wię-
cej dodajemy listków) i odstawiamy do 
wystygnięcia. W międzyczasie wyci-
skamy sok z cytryny. Gdy woda trochę 
przestygnie wyjmujemy z garnka listki 
mięty, a z zamrażalnika borówki. Ca-
łość miksujemy dokładnie wraz z so-
kiem z cytryny, a następnie dolewamy 
wodę z cukrem i starannie mieszamy. 
Zawartość przelewamy do plastyko-
wego pojemnika i zamrażamy przynaj-
mniej przez dwie godziny. Podajemy 
ozdobiony np. kilkoma listkami mięty, 
posypaną czekoladą, itd. Można owo-
ców wcześniej nie mrozić ale zmikso-
wać bezpośrednio przed zalaniem wo-
dą z cukrem i następnie włożyć do za-
mrożenia. Dodajmy jeszcze, że cytry-
nę można zastąpić np. pomarańczą 
i wcale nie dodawać mięty. pes

Może byś i umiał, 
ale sęk w tym, że 
nie znosisz senty-
mentalnych słów 

i gestów, a synonimem miłości jest dla 
Ciebie prawie wyłącznie seks. Wydaje 
Ci się, że jeśli kobieta wie, że jej po-
żądasz, to jest to równoznaczne z mi-
łosnymi wyznaniami.

Również Byk jest 
bardzo oszczędny 
w słowach o miło-
ści, ale powód jest 

inny, niż u Barana. Pan Byk uważa, że 
nie trzeba mówić o tym, co oczywiste 
i że jeśli raz już przed ślubem powie-
dział kobiecie, że ją kocha, to powin-
no jej wystarczyć.

Pan i pani Bliźniak 
potrafią ładnie mó-
wić o miłości i cza-
sem im się to zda-

rza. Nie za często jednak, wolą, aby 
to im partner (partnerka) mówili miłe 
słowa. W uczuciach nie są zbyt sta-
li, a więc słowo kocham często słyszą 
z ich ust różne osoby.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem Ra-
ka nie bardzo po-
trafią mówić o miło-

ści, podobnie jak i o innych przeży-
ciach. Chętnie natomiast słuchają wy-
znań, szczególnie, jeśli partner nada 
im piękną formę. Zazwyczaj w nie wie-
rzą, co bywa powodem rozczarowań.

Pan Lew wyróżnia 
się tym, że o miłości 
potrafi mówić pięknie, 
długo i za każdym ra-

zem inaczej. Dochodzi nawet do tego, 
że partnerka ma już dość i wolałaby 
porozmawiać o czymś innym. Rzadko 
udaje się przerwać potok miłosnych 
wyznań Lwa.

Pod znakiem Pan-
ny rodzą się ludzie, 
którzy ani szczegól-
nie nie potrafią mówić 

o miłości, ani płomiennych wyznań nie 
oczekują od partnera. Dla Panny liczą 
się fakty i piękne słówka nie są w stanie 
wprowadzić takiej osoby w błąd.

Wagi potrafią pięk-
nie mówić o miłości 
i chętnie słuchają wy-
znań partnera. Waż-

ne jest dla nich słowo i nawet seks jest 
na drugim miejscu. Inna sprawa, że nie 
należy zbytnio im wierzyć. Równie pięk-
nie będą wyznawać miłość innej osobie.

Pan Skorpion w mi-
łości bardziej ceni so-
bie seks niż ładne 
słówka, ale gdy part-

nerka tego właśnie oczekuje, potra-
fi popisać się miłosnymi zwierzeniami. 
Byle nie za dużo i nie za często, bo to 
przechodzi jego możliwości.

Pan Strzelec 
w kontaktach dam-
sko-męskich naj-
bardziej ceni sobie 
partnerstwo, kobiety 

kumple, takie, z którymi można „konie 
kraść”. W podobnych układach ma-
ło jest oczywiście miejsca i czasu na 
wzdychanie przy księżycu.

Ludzie urodze-
ni pod Kozioroż-
cem nie przywiązu-
ją większej uwagi 

do płomiennych wyznań. Jeśli chcesz 
zdobyć miłość pani spod tego znaku, 
zamiast odmieniać słowo „kocham” 
pomóż jej zrealizować to, o czym ma-

rzy.

Pan Ryba bardziej 
od pięknych słów 
oczekuje od partner-
ki, aby dzieliła jego 

zainteresowania. Jeśli np. lubi poezję, 
a Tobie na nim zależy, trudno, musisz 
z nim czytać wiersze. A może i Ty po-
lubisz Mickiewicza czy Gałczyńskiego?

Panie spod zna-
ku Wodnika (pano-
wie też) są osoba-
mi uczuciowymi, ory-

ginalnymi, zazwyczaj o wysokim pozio-
mie intelektualnym. Nie zadowoli ich 
banalne wyznanie miłości. Oczekują od 
partnera czegoś na wysokim poziomie.

Czy umiesz 
wyznawać miłość?
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3.  Słupek wbity w zie-

mię; 8.  Gra.  9.  Plakat; 10.  Pojazd 
jednośladowy; 11.  ...komunikacyj-
ny, majowa impreza w Michałkowi-
cach; 12.  Kuzyn karpia; 13.  Gru-
by kij; 15.  Agrest chiński lub nie-
lot; 17.  Z nitką; 18.  Paczka listów; 
19.  Przodek megafonu; 20.  Prze-
syłka w kopercie; 21.  Pożniwna ob-
róbka zboża; 25.  Obręcz na becz-
ce; 28.  Kiedyś, przed laty; 31.  Do-
nosiciel; 32.  Zwiotczenie mięśni; 
33.  Obok synów; 34.  Umberto, zna-
ny piosenkarz włoski; 35.  Park przy 
ulicy Oświęcimskiej w Siemianowi-
cach Śląskich; 36.  Ósma część becz-
ki, achtel; 37.  Beczułka na wino.  

PiOnOWO: 1.  Zbiorowy lęk; 2.  Sy-
tuacja bez wyjścia; 3.  Miejski, Górnik, 
Hutnik, Pszczelnik; 4.  Gorąca magma; 
5.  Tylna część szyi; 6.  Gra z patycz-
kami; 7.  Trzy tegorocznego Walnego 
Zgromadzenia SSM; 13.  Młode króla 
zwierząt; 14.  Lubimy, choć nie powinni-
śmy, dokarmiać je na naszych osiedlach; 
15.  Duchowny w wojsku; 16.  Obok 
uchwał na Walnym; 21.  Jednostka opo-
ru elektrycznego; 22.  Kilimek; 23.  Ar-
matura; 24.  Neoromański z 1904 ro-
ku w Michałkowicach pw.  Świętego Mi-
chała Archanioła; 26.  Dzielnica Sie-
mianowic Śląskich z wieżą RTV o wy-
sokości 110 m; 27.  Obchodzi imieni-
ny 12 czerwca; 29.  Rybka akwariowa; 
30.  Owoc z pestką.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 8 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do dnia 
22 czerwca br. na adres: SSM ul. Bo-
haterów Westerplatte 20 z dopiskiem: 
redakcja „Moja Spółdzielnia” – Krzy-
żówka nr 6/2017 r. lub adres poczty 

elektronicznej redakcji „MS”: ssm@pocz-
ta.fm z obowiązkową informacją w tema-
cie wiadomości: Krzyżówka nr 6/2017.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 05/2017 z hasłem: W maju jak w ga-
ju otrzymują: Weronika MALOrDy, 
ul. Wł. Jagiełły 35A (I miejsce); Piotr 
MAChALiCA, ul. Szarych Szeregów 3 
(II miejsce); edyta TOMASZeWSKA, 
ul. Pocztowa 11 (III miejsce).

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

łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-
mianowicka Spółdzielnia Spożywców, 
a pozostałych – Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. 

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

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Siemiano-
wicach Śl. zaprasza na „Uśmiech-
nięte Zakupy” do naszych placó-
wek handlowych na terenie miasta.

MieSiĘCZniK SieMiAnOWiCKiej SPÓŁDZieLni MieSZKAniOWej
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Druk: , Siemianowice. Nakład: 12500 egzemplarzy. Materiały 
i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza 

się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 27 maja 2017 r.

J K L

- Jesteś najpiękniejszą, najbardziej 
uroczą i czarującą dziewczyną, jaką 
kiedykolwiek widziałem...

- Eee tam, po prostu chcesz się ze 
mną kochać

- ...i w dodatku jesteś całkiem bystra!
J K L

Kobieta chwali się sąsiadce:
- Doprowadziłam do tego, że mój 

mąż pali tylko po dobrym obiedzie.
- To pięknie! Jeden papieros na rok 

jeszcze nikomu nie zaszkodził...

J K L

Kapral wchodzi wieczorem do sypial-
ni rekrutów i pyta:

- Który z was był w cywilu elektry-
kiem?

- Ja! - zgłasza się jeden z żołnierzy.
- W porządku. Jesteś odpowiedzial-

ny za to, żeby co wieczór o dziesiątej 
światło w sali było zgaszone.
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W pierwszej połowie maja br. w Biuletynie informacji Publicznej ukazała się „Analiza stanu gospodarki odpa-
dami komunalnymi na terenie Siemianowic Śl. za rok 2016”. Segregujemy coraz lepiej, ale można więcej, 

to najbardziej lakoniczny wniosek. Przed włodarzami miasta i mieszkańcami również kolejne wyzwanie, jakie za-
kłada nowe rozporządzenie Ministerstwa Środowiska...

Warto wiedzieć 
konkretnie

Założone do spełnienia 
przez gminy – w tym Siemia-
nowice Śląskie – poziomy 
recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia papie-
ru, metali, tworzyw sztucz-
nych i szkła na poszczegól-
ne lata, określone są przez 
Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie po-
ziomów recyklingu, przygo-
towania do ponownego uży-
cia i odzysku innymi meto-
dami niektórych frakcji od-
padów komunalnych. I tak 
kolejno, za rok 2012 wyno-
szą one 10 %, 2013 – 12%, 
2014 – 14 %, 2015 – 16%, 
2016 – 18 %, 2017 – 20%, 
2018 – 30 %, 2019 – 40%, 
2020 – co najmniej 50%. 

Rozporządzenie to okre-
śla także sposób wylicze-
nia uzyskanego poziomu, 
który określony jest stosun-
kiem łącznej masy odpadów 
papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła podda-
nych w danym roku do recy-
klingu i przygotowanych do 
ponownego użycia pocho-
dzących ze strumienia od-
padów komunalnych z go-
spodarstw domowych do 
łącznej masy wytworzonych 
przez mieszkańców odpa-
dów papieru, metalu, two-
rzyw sztucznych i szkła.

Wynik analizy
Jak ocenia Damian Ko-

łakowski – naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta: - Z po-
wyższych danych, tj. za la-
ta 2012-2017 wynika, że 
zachowany jest wzrost na 
tym samym poziomie o 2% 
z każdym rokiem. Ina-
czej wygląda to już od ro-

ku 2018, gdzie przedzia-
ły założeń do spełnienia 
są na poziomie 10% wzro-
stu na każdy kolejny rok. 
Co to oznacza w praktyce? 
W najbliższych latach Gmi-

ny – a w efekcie ich miesz-
kańcy – aby osiągnąć za-
łożenia wynikające z prze-
pisów prawa unijnego, uni-
kając tym samym nałożenia 
wysokich kar za niespełnie-
nie wymaganych poziomów, 
będą musiały potraktować 
obowiązek prowadzenia se-
lektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych bardzo po-
ważnie. Nie oznacza to, że 
na chwilę obecną obowią-
zek ten przez mieszkańców 
naszego miasta jest zanie-
chany. Jest nieźle, o czym 
świadczy spełnianie do tej 
pory założonych poziomów 
– za rok 2016 – 24,56% - 
wskazuje, ale równocześnie 
pokazuje problem: „Jest jed-
nak sporo nieruchomości, 
gdzie segregacja odpadów 
komunalnych pozostawia 
wiele do życzenia. W szcze-
gólności w budynkach wie-
lokondygnacyjnych wypo-
sażonych w zsypy. Jak do-
brze wiemy, jest to spore 
ułatwienie dla mieszkańców 
związane z nie wychodze-
niem ze śmieciami na ze-
wnątrz budynku, ale z ko-
lei do nich trafia wszystko, 
w tym surowce. Widzimy to 
wyraźnie podczas odbioru 
odpadów. Szkoda, bo prze-
cież zarządcy tworzą zamy-
kane, estetyczne placyki go-
spodarcze, które dodatko-
wo Gmina wyposaża w ze-

stawy do segregacji. Dru-
gą ważną kwestią w tym 
zakresie jest ciągła eduka-
cja, zarówno tych najmłod-
szych, jak również pozosta-
łych mieszkańców, poprzez 

organizowanie konkursów, 
przedstawień w szkołach, 
przedszkolach po zamiesz-
czanie artykułów informacyj-
nych o prawidłowym sposo-
bie segregacji zamieszcza-
nych np. w lokalnych gazet-
kach” – wylicza naczelnik.

Co oznacza 
nowe rozporządzenie?
Nowe rozporządzenie Mini-

stra Środowiska zacznie obo-
wiązywać od lipca. Jego za-
łożeniem jest ujednolicenie 
w skali całego kraju systemu 
zbiórki odpadów komunal-
nych selektywnie zbieranych. 
Obecnie wygląda to tak, iż 
wiele Gmin w Polsce zbie-
ra tego typu odpady z róż-
nym podziałem na dane frak-
cje odpadów np. podział na 
mokre i suche. Nowy system 
wyraźnie określa, jaki odpad, 
w jakim pojemniku odrębnie 
ma być posortowany. Jak to 
się ma do Siemianowic Ślą-
skich? „Gmina Siemianowi-
ce Śląskie od początku wej-
ścia w życie ustawy opierała 
się na regulacjach zawartych 
w ustawie o odpadach, któ-
ra wyraźnie określa odręb-
ność poszczególnych frak-
cji. Tym sposobem odrębnie 
segregujemy papier i tektu-
rę – w pojemnikach/workach 
koloru niebieskiego, tworzy-
wa sztuczne/opakowania 
wielomateriałowe z dopusz-
czeniem metali – w pojem-

nikach/workach koloru żółte-
go oraz szkło – w pojemni-
kach koloru zielonego, bądź 
w białych workach. Ponadto, 
w przypadku odpadów ule-
gających biodegradacji – od-
padów zielonych, odpady te-
go typu zbieramy z nierucho-
mości jednorodzinnych i wie-
lorodzinnych w workach brą-
zowych” – opisuje szczegó-
łowo Kołakowski. 

Wobec tego, w świetle no-
wych przepisów regulują-
cych sposób segregacji od-
padów, mieszkańców Sie-
mianowic Śl. – jak tłuma-
czy Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej UM – 
nie będą czekać rewolucyj-
ne zmiany.
Wyzwaniem może okazać 

się kwestia spełnienia 
wymagań w zakresie 
selektywnej zbiórki 

odpadów kuchennych.
O ile w zabudowie jedno-

 rodzinnej taka forma obec-
nie jest dopuszczona i funk-
cjonuje, problem pojawia się 
w zabudowie wielorodzin-
nej, czyli między innymi za-
sobach SSM. - Nierucho-
mości te wymagają wypo-
sażenia w specjalistyczne 
pojemniki z odciekami, któ-
re będą wymagały znacz-
nie częstszej ich obsłu-
gi w szczególności w okre-
sie letnim. Zakup pojemni-
ków, ich dodatkowa obsługa 
wiąże się z kosztami, któ-
re przekładają się na wyso-
kość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. Ponadto trzeba wie-
dzieć, iż segregowanie od-
padów kuchennych będzie 
wymagało jeszcze więk-
szej skrupulatności ze stro-

Segregacja – stałe 
wyzwanie

ciąg dalszy na str. 38

Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Być jak Messi, ronaldo, Lewandowski

Piąty sezon treningów
- Przede wszystkim chodzi o zachęce-

nie dzieci do wyjścia z domu i uprawia-
nia piłki nożnej. Nawet jeśli w przyszło-
ści nie wszyscy pójdą w tym kierunku, 
to mamy nadzieję, że pozostanie w nich 
taki odruch aktywnego, zdrowego trybu 
życia – w taki między innymi sposób 
trener robert razakowski wprowa-
dzał zaciekawionych rodziców i dzie-

ci w temat darmowych treningów pił-
karskich w maju 2013 roku... 

Inauguracyjne spotkanie zorganizo-
wano w Domu Kultury „Chemik”. Od 
tamtego czasu minęło 5 lat a zajęcia 
piłkarskie mocno się rozwinęły. Pierw-
sze treningi odbyły się na boiskach 
wielofunkcyjnych, administrowanych 
przez SSM w czerwcu 2013 roku. Za-
nim jednak dzieciaki mogły „oficjalnie” 
kopać na nich w piłkę pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów, potrzeba było 
pewnych konkretnych decyzji...

A zaczęło się od...
W latach 2008-2013 Siemianowic-

ka Spółdzielnia Mieszkaniowa wespół 
z Urzędem Miasta realizowała duży 
program budowy boisk osiedlowych. – 
Gdy zakończyliśmy program, wówczas 
stworzyła się możliwość organizacji za-
jęć na tych wielofunkcyjnych boiskach. 
Powstał pomysł utworzenia takich dru-
żyn osiedlowych, grup, złożonych 
z dzieci w wieku 7-12 lat, które prowa-
dzone byłyby przez doświadczonych 
trenerów piłkarskich – wspomina Zbi-
gniew Lekston – prezes Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, inicjator 
koncepcji. – Pomysł pojawił się między 
innymi, dlatego że dochodziły do nas 
– Zarządu SSM – raz po raz sygnały 
o tym, iż głównie starsza młodzież ko-
rzysta z obiektów, nie chcąc dopuścić 
do gry młodszych kolegów. To był argu-

ment, ale też to – co zresztą było i jest 
głównym celem tych darmowych trenin-
gów – że zależało nam na zapewnieniu 
możliwości ruchu tym dzieciom. Chcieli-
śmy w jakiś sposób wyciągnąć je z do-
mu, odciągnąć od komputerów, smart-
fonów – dla ich dobra, dla zabawy, ale 
również rozwoju fizycznego – akcentu-
je Zbigniew Lekston.

Przez Śląski Związek Piłki nożnej...
Jako że jednym z podstawowych ce-

lów Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
jest szkolenie piłkarskie wśród dzie-
ci i młodzieży, SSM zwróciła się do 
niego, przedstawiając swój pomysł, 
o objęcie patronatu. W Śląskim Związ-
ku Piłki Nożnej rozważano tę koncep-
cję. Tak się akurat złożyło, że w tym 
samym czasie trener robert raza-
kowski wybrał się do Związku w ce-
lu zorientowania się w kursach trener-
skich. – Jan Benigier z władz Wydzia-
łu Szkolenia ŚZPN i były piłkarz wie-
dział, że jestem z Siemianowic Ślą-
skich, a równocześnie z drugiej stro-
ny – jest taka prośba ze strony Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej o pomoc w znalezieniu trenerów, 
którzy mogliby poprowadzić zajęcia 
z dziećmi. Zapytał, czy byłbym zain-
teresowany, czy może podać mój nu-
mer telefonu. Dalej już poszło – odsła-
nia kulisy trener Razakowski.

Do zorganizowania zajęć na czte-
rech boiskach wielofunkcyjnych potrze-
ba było dwoje trenerów. – Z Darkiem 
Rzeźniczkiem znamy się od mniej wię-
cej 17. roku życia, kiedy spotkaliśmy 
się w GKS-ie Katowice. Jeśli miałbym 
kogoś polecić do prowadzenia zajęć 
z dzieciakami, obdarzyć zaufaniem to 
właśnie jego. Wiedziałem, że ma wie-
dzę i odpowiednie podejście – mówi 

Robert Razakowski. – Tak nawiąza-
liśmy współpracę. Odbyliśmy spotka-
nia organizacyjne z Zarządem SSM, 
przedstawiono nam oczekiwania, my 
przedstawiliśmy swoje możliwości, 
a dalej już były informacje w gazecie 
spółdzielczej, pierwsze spotkanie orga-
nizacyjne z rodzicami i dziećmi w ma-
ju, a dalej – zaraz na początku czerw-

ca 2013 pierwsze treningi – przedsta-
wił genezę darmowych treningów pił-
karskich dla dzieci trener Razakowski.

Pierwsze treningi...
I tak, pod patronatem Śląskie-

go Związku Piłki Nożnej ruszyły tre-
ningi piłkarskie dla dzieci na czte-
rech boiskach wielofunkcyjnych SSM. 
Ważnym faktem od samego począt-
ku jest to, że dzieciaki mogą uczest-
niczyć w nich, a ich opiekunowie nie 
muszą płacić nawet złotówki. Wystar-
czy wypełniona deklaracja uczestnic-
twa i sztywno trzymany przedział wie-
kowy 7-9 i 10-12 lat – dwie grupy.

Inauguracyjne treningi wspomina ich 
pierwszy uczestnik – dziś już 11-let-
ni Oskar razakowski z „Bańgowa”, 
syn trenera: - Na pierwszych zaję-
ciach byłem sam. To był taki indywi-
dualny trening. W między czasie przy-
szli tacy dwaj chłopacy i wtedy dowie-
dzieli się, że są treningi. Tak wygląda-
ły inauguracyjne zajęcia w Michałkowi-
cach i w ogóle pierwsze tutaj – wspo-
mina i ciągnie dalej: - Potem z każ-
dym następnym treningiem przybywa-
ło nas coraz więcej. Ja też namawia-
łem kolegów, mówiłem, że są takie za-
jęcia piłkarskie. I tak dociągnąłem te-
raz do piątego sezonu. Te treningi dały 
mi dużo doświadczenia. Teraz jestem 
w prawdziwym klubie sportowym – KS 

Zapisy pierwszych uczestników  
– połowa czerwca 2013Pierwsze spotkanie organizacyjne – maj 2013

ciąg dalszy na str. 38
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Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:

 „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
„Michałkowice” i „Bańgów” – wtorki: 16.30 – 18.00

Wtorki – 17.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie

GTV Stadion Śląski Chorzów, ale tym 
zajęciom dużo zawdzięczam. Umiem 
podstawowe rzeczy, umiem zaawan-
sowane. Teraz nawet trener klubowy 
wystawia mnie do pierwszego skła-
du, czasem grywam na środku obrony, 
czasem w pomocy – cieszy się młody 
zawodnik...

Z jednego, dwóch, pięciu za-
wodników na kilku pierwszych 
zajęciach - z tej garstki, jaka 
zaczynała, w bardzo szybkim 
czasie zrobiły się solidne grupy, 
gdzie spokojnie, po części tre-
ningowej, można było rozgry-
wać sparingi w kompletnych kil-
kuosobowych składach, w sam 
raz na takie boiska. Wypełnio-
nych przez opiekunów dekla-
racji uczestnictwa przybywało.

Rosło, rosło, ale nie rozwi-
nęłoby się to tak, gdyby nie 
współpraca, jaką zawiązały 
Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa i Urząd Mia-
sta. Gdy po pierwszej, letniej 
części sezonu (lato/jesień 
2013) okazało się, że utwo-
rzyły się stałe grupy dziecia-
ków, wywnioskowano, iż szkoda było-
by na okres zimowy „rozbijać” to, co 
już zawiązane. Trudno byłoby na ko-
lejną wiosnę zebrać ponownie tak licz-
ne, solidne grupy. Pomocna okaza-
ła się więc współpraca SSM i Urzędu 
Miasta w celu udostępnienia na czas 
późno jesienny i zimowy czterech hal 
sportowych... To zapewniło ciągłość 
zajęć. 

Założenia. To wyróżnia
Jak tłumaczy Dariusz rzeźniczek: 

- Od początku nie chcieliśmy dzie-
lić dzieci na lepszych i gorszych, two-
rzyć osobnych dla nich grup – nie. Klu-
bów piłkarskich jest w regionie sporo. 
Jeżeli dziecko jest uzdolnione, chce 

grać w piłkę nożną, ma takie możliwo-
ści, nawet w Siemianowicach Śląskich. 
Tutaj od początku założeniem było, 
aby przyjmować każde dziecko, na-
wet takie, które nie potrafi grać w piłkę, 
a chce grać w piłkę nożną. My je chęt-
nie przygarniamy, one czują się po-
trzebne, akceptowane w drużynie, tutaj 

mogą wybawić się w piłkę. To nas od-
różnia od klubu, nie jesteśmy też dla ni-
kogo konkurencją – przekonuje trener. 
- A wręcz powiedziałbym, że jesteśmy 
taką „wylęgarnią perełek”. Gdy widzimy, 
że dziecko wyróżnia się, podpowiada-
my rodzicom, że oczywiście może tutaj 
chodzić, ale mogą też rozważyć spra-
wę zapisania go do klubu. Czasem rze-
czywiście zapisują dziecko dalej, cza-
sem mówią, że te zajęcia w zupełności 
wystarczą. Nie mam wątpliwości, roz-
poczynając już piąty sezon zajęć, że to 
nam się udało. To zdaje egzamin, bo 
przychodzą do nas dzieci, nawet odrzu-
cane w selekcji z klubów, tutaj potrafią 
się odnaleźć – podsumowuje.

Piłkarska zabawa, 
emocje nie tylko dzieci

Satysfakcję z uczestnictwa w takich 
treningach piłkarskich mają dzieciaki. 
Mają trenerzy, prowadząc takie zaję-
cia. Mówią też, że wartością dodaną 
treningów jest to, że udaje się tutaj wy-
chować dobrego zawodnika, który być 
może w niedalekiej przyszłości, w któ-
rymś klubie zaistnieje. Choć od razu 
zaznaczają, że nie jest to głównym ce-

lem tych treningów.
Emocje widać też ze strony 

opiekunów dzieci. Zwłaszcza 
ujawniają się one podczas or-
ganizowanych co jakiś czas, 
przy różnych okolicznościach 
– świątecznych, nieświątecz-
nych – dużych turniejach mię-
dzyosiedlowych. Te wydarze-
nia sportowe dzieciaki wycze-
kują najbardziej. Każdy tam, 
bez względu na wynik, jest 
zwycięzcą. To zaangażowanie 
rodziców dostrzega też Zbi-
gniew Krupski, który zajmo-
wał się od początku sprawami 
organizacyjnymi wokół zajęć. 
- Opiekunowie włączają się 
w to, potrafią pomóc. A rów-
nocześnie przez wspólne kibi-
cowanie, integrują się z sobą. 

To również jest plus zajęć piłkarskich.
Dziś...

Dzisiaj w osiedlach spółdzielczych 
wszyscy (lub prawie wszyscy) mają 
świadomość, że takie treningi piłkar-
skie dla dzieci się odbywają. Szybko 
się to rozniosło, a w zajęciach uczest-
niczą kolejne roczniki. Na teraz – po-
cząwszy od czerwca 2013 roku odno-
towano około 350 nazwisk.

Warto podkreślić również fakt, że we-
dług informacji uzyskanych z Wydzia-
łu Szkolenia Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej – Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jako jedyna spółdziel-
nia w województwie śląskim podjęła 
się takiej inicjatywy... Rafał Grzywocz

Być jak Messi, ronaldo, Lewandowski

Piąty sezon treningów

ny mieszkańców, gdyż nie 
ma mowy o wyrzuceniu te-
go typu odpadów, np. w fo-
liowym woreczku – mówi 
Kołakowski i dodaje: - Warto 
nadmienić, iż niektóre Gmi-
ny wprowadziły pilotażowe 
programy wdrożeniowe se-
gregacji tej frakcji odpadów 
na obszarach osiedlowych 
i w efekcie, zamiast zebra-
nego czystego odpadu ku-

chennego, odebrano odpad 
całkowicie zanieczyszczo-
ny, nie nadający się w ża-
den sposób do dalszego za-
gospodarowania. Jak widać 

praktyka szybko zweryfiko-
wała teorię. Wyzwania są 
przed nami – konkluduje.

Tymczasem pokazuje-

my na ilustracjach kolejne 
przykłady, jak nie powinno 
się segregować. Po uchwy-
ceniu takich sytuacji kolej-
no w osiedlach: „Centrum” 

(MS 01/2017), „Młodych” 
(MS 02/2017), „Michałkowi-
cach” (MS 03/2017), „Che-
mik” (MS 04/2017), „Tuwi-

ma” – Okrężnej, Leśnej 
(MS 05/2017), tym razem po-
kazujemy zawartość pojem-
ników na zmieszane – z „do-
datkami” – z ulic W. Korfan-
tego i hermana Wróbla.

Adresy na zdjęciach – 
patrz str. 40 – dotyczą za-
mieszkałych w tych budyn-
kach, a wyrzucających od-
pady do przeznaczonych 
i wydzielonych dla nich sta-
nowisk kontenerowych.   rg

Segregacja – stałe 
wyzwanie

ciąg dalszy 
ze str. 37
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Turniej Minieuro (czerwiec 2016) był wydarzeniem 
dla młodych zawodników… …by się odbył trzeba trenować, trenować…
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h. Wróbla 1-2

W. Korfantego 1-2, 9C

h. Wróbla 6

W. Korfantego 3-4

W. Korfantego 6-7, 9A, B

Segregacja  
– stałe  

wyzwanie
Czytaj  

str. 36


