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O połowę krócej niż zwykle
Parking poróżnił mieszkańców

Niszczysz swoje
Ocena, lato…

30 czerwca, Rynek Bytkowski 
– Powitanie Wakacji – Zapraszamy, 30 czerwca

Obradowało Walne – Statut przyjęty



Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Dobra frekwencja, dobra gra
Cieszę się z treningów na wolnym powietrzu. Są moim zdaniem ciekawsze niż na sali. Więcej osób, dłużej 

 gramy. Trener jest i zawsze nam powie, gdy czegoś nie wiemy, wytłumaczy jak powinno się robić ćwiczenie, 
albo jak się ustawiać – powiedział zadowolony 9-letni Adam Kubecki, po jednym z pierwszych zajęć na boisku 
wielofunkcyjnym w os. „Węzłowiec”. Od początku maja dzieci mają okazję trenować pod chmurką…

Wyzwanie rzucone multimediom
Niekiedy nasuwa się taka refleksja. 

Gdyby kiedyś, wcale nie tak daleko 
wstecz – jakieś 15, 20 lat do tyłu i da-

lej, w czasach przed „erą komputerów, 
komórek, tabletów”, dzieci miały taką 
infrastrukturę, jeśli chodzi o zaplecze 
do gry w piłkę noż-
ną i inne dyscypli-
ny sportu jak mają 
rówieśnicy współ-
cześnie, trudno 
byłoby je od tego 
w jakikolwiek spo-
sób oderwać. Z rę-
ką na sercu. Gdzie 
tylko można było 
tam grano, a prze-
cież nie spotyka-
ło się w osiedlach, 
na podwórkach ja-
kichś sztucznych 
nawierzchni, sia-
tek w każdej bramce. Nawet linie wy-
znaczające boisko i pole karne bardzo 
często były umowne – domyślne. Dru-
żyny dzieliło się często na ubranych 
i do pół gołych. O możliwości bezpłat-
nego treningu z „prawdziwym” trene-
rem mało komu przychodziło wów-
czas do głowy. Dzisiaj, nie uogólniając, 
rzecz jasna, wspomniane wcześniej 
wynalazki, oczywiście wspaniałe, spra-
wiają, że coraz trudniej najmłodszych 
zachęcić chociażby do pogrania w pił-
kę nożną inaczej, aniżeli tylko w FIFIE 
albo PES-ie. Jakby inne czasy…

Cieszą więc każdorazowo informacje 
od trenerów prowadzących bezpłat-

ne zajęcia piłkarskie, że frekwencja na 
nich – trzeba przyznać z satysfakcją – 
utrzymuje się mniej więcej na stałym 
poziomie, z tendencją wzrostową. 

Darmowe zajęcia piłkarskie, zaini-
cjowane przez Siemianowicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową we współpra-

cy ze Śląskim Związkiem Piłki Noż-
nej, a także Urzędem Miasta zosta-
ły stworzone z myślą, z jednej strony 
o zagospodarowaniu nowo wybudo-
wanych boisk wielofunkcyjnych, z dru-
giej zaś i przede wszystkim, by wycią-
gnąć dzieci z domów – sprzed kompu-
terów, smartfonów i telewizorów. Nie-
koniecznie, by wychować na podwór-
ku wielkich piłkarzy (a nuż), a zachę-
cić raczej do ogólno pojętej aktywno-
ści fizycznej – ważnej w tym wieku. To 
jak WF w szkole, ale ze wskazaniem 
na piłkę nożną... Ta idea, hasło „Wyjść 
z domu i być aktywnym” z sukcesem 
jest systematycznie realizowana piąty 

już rok – począwszy od czerwca 2013 
r. I oby do przodu, na przekór obec-
nym tendencjom, nawykom…

Widać też, że ci, którzy spróbowa-

li trenować, zagrać, są zadowoleni. 
- chciałbym się nauczyć piłki noż-
nej. Po prostu. chcę dobrze grać na 

różnych pozycjach, 
dlatego przycho-
dzę na te zorga-
nizowane trenin-
gi. Tata też odbie-
ra je dobrze - mó-
wił 7-letni Wojtek 
Lukowski. 7-let-
ni Kacper Skal-
baniok nie trenu-
je jeszcze miesią-
ca, a już pochwa-
lił się, że mu się 
podoba i nauczył 
się czegoś o strze-
laniu, podawaniu, 

ustawianiu się. Problem sprawia mu 
odbiór przeciwnikowi piłki, ale jeszcze 
ma czas na naukę.

Polska – biało-czerwoni...
Teraz czas na Mundial 2018, który 

zapewne przykuje do telewizorów mi-
liony kibiców. My oczywiście trzymamy 
kciuki za biało-czerwonych. 

Zapisy wciąż otwarte
Wystarczy przyjść z dzieckiem na 

jedne z zajęć i wypisać odpowiednią 
deklarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy - 7-9 i 10-
12 lat). rg

cy ze Śląskim Związkiem Piłki Noż-

różnych pozycjach, 
dlatego przycho-
dzę na te zorga-
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gi. Tata też odbie-
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Lukowski
ni 
baniok
je jeszcze miesią-
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się czegoś o strze-
laniu, podawaniu, 

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.
Zajęcia dodatkowe, grupy łączone:

„Węzłowiec” i „Tuwima” - poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wł. Jagiełły 33.

„Michałkowice” i „Bańgów” - wtorki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 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 1700-2200; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2200;

piątek 1300-2200; sobota 1200-2200; niedziela 800-2200

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 1730 (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 drugi poniedziałek miesiąca 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

Osiedle „Centrum”
- ul. Powstańców 54A – pierwszy 

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle im. Juliana Tuwima
- ul. W. Korfantego 9 – pierwszy  

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Michałkowice”
- ul. Harcerska 7 – ostatnia środa mie-

siąca 1200 - 1300

Osiedle „Bańgów”
- ul. Wł. Reymonta 20 – drugi czwar-

tek miesiąca 900 - 1000

Osiedle „Chemik”
- ul. ks. Jana Kapicy 15 – ostatni 

czwartek miesiąca 1100 - 1200

Osiedle „Młodych”
- Aleja Młodych 15A – ostatnia środa 

miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Węzłowiec”
- W. Wróblewskiego 26-32 – ostatni 

piątek miesiąca 1000 - 1100

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

Nadzorczej SSM odbędzie się we wrześniu 2018 r. Datę i skład 
osobowy dyżurujących opublikujemy w sierpniowym wydaniu gazety 

„Moja Spółdzielnia”

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM - Wiesław JaźWiec
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Walne odbyło się w Domu Kultury 
„Chemik”. Jak się okazało zaintereso-
wanych do wzięcia udziału w nim nie 
brakowało, chociaż frekwencja mogła-
by być dużo, dużo większa. Ci, którzy 
postanowili poświęcić swoje (słonecz-
ne) popołudnie i przybyć w wyznaczo-
ne miejsce, przyjęli ciężar odpowie-
dzialności w głosowaniach.

Przebieg obrad 
– konstytuowanie się władz

Każdy z przybyłych mieszkańców mu-
siał przy stoliku wylegitymować się, by 
otrzymać do rąk mandat potwierdzający 
jego prawo do głosowania. Każda część 
Walnego miała inny kolor mandatu. Każ-
dą również otwierał Wiesław Jaźwiec 
i on też przeprowadzał pierwszy punkt 
porządku obrad. Był nim wybór Przewod-
niczącego Zebrania oraz członków Pre-
zydium. Następnie przyjmowano porzą-
dek obrad oraz protokół z ubie-
głorocznego Walnego Zgroma-
dzenia Członków. Dalej, także 
w głosowaniu jawnym, wybie-
rano Komisję Mandatowo-Skru-
tacyjną. Składy władz części 
WZ publikujemy w zestawieniu 
zbiorczym.

W trakcie obrad prowadzą-
cy je przewodniczący przy 
każdym punkcie informowa-
li, że materiały były wyłożo-
ne do wglądu w biurze Za-
rządu w statutowym terminie, 
o czym także zgodnie ze Sta-
tutem Członkowie zostali po-
informowani w zawiadomie-
niach o WZ. Dodawano przy 
tym, że gros dokumentów by-
ło prezentowanych na łamach 
gazety „Moja Spółdzielnia”

Sprawozdania Zarządu
i Rady Nadzorczej SSM

W imieniu Zarządu SSM na 
każdej z części WZ głos za-
bierał Zbigniew Lekston. 
Prezes SSM w ramach uzu-
pełnienia do obszernie publi-
kowanego w „MS” sprawoz-
dania podsumował krótko 
działalność Spółdzielni w ro-
ku 2017, podkreślając dobre 
wyniki finansowe, jakie uzy-
skała i oznajmiając, że SSM 
zajmuje od kilku lat czołowe miejsce 
w kraju w kategorii dużych spółdziel-
ni. - To - jak mówił - zasługa Rady 

Nadzorczej, Zarządu, ale i wszystkich 
pracowników spółdzielni oraz działa-
czy samorządowych. Dalej, odniósł 

się krótko do zeszłorocznych zmian 
w ustawie o spółdzielniach mieszka-
niowych, m.in. określających kwestię 

członkostwa w spółdzielni. Mówił, że 
wiązało się to z potężną pracą, jaką 
musieli wykonać pracownicy SSM, by 
je wdrożyć. Podziękował za to Dzia-
łowi Członkowsko-Mieszkaniowemu 
i Lokali Użytkowych.

Podsumowując dalej rok 2017, nie 
omieszkał wspomnieć i o tym, że SSM 
obchodziła jubileusz 60-lecia istnie-
nia. Zbigniew Lekston przypomniał, 
że począwszy od kwietnia odbywało 
się szereg imprez kulturalnych i spor-
towych w różnych osiedlach spółdziel-
czych, dedykowanych zarówno dzie-
ciom, młodzieży, jak i dorosłym.

Na koniec wypowiedzi pokusił się 
o refleksję, że choć wiekiem Spółdziel-
nia sięgnęła wieku emerytalnego, to je-
śli chodzi o kondycję, jest jak w latach 
młodzieńczych. Wyraził też nadzieję, 
że podjęte w kolejnych latach działania 
sprawią, że ta sześćdziesięciolatka bę-
dzie się miała jeszcze lepiej.

Po wystąpieniu Prezesa, głos zabie-
rał Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej. W imieniu RN re-
lacjonował on krótko jej działalność. 
– Zgodnie z Ustawą Prawo spółdziel-

cze oraz postanowieniami Sta-
tutu SSM, Rada Nadzorcza 
sprawowała funkcje nadzor-
czo-kontrolne, dotyczące cało-
kształtu działalności Spółdziel-
ni, wynikające z kompetencji 
przynależnych temu organowi 
samorządowemu. Rada Nad-
zorcza w okresie sprawozdaw-
czym odbyła 10 posiedzeń ple-
narnych i 11 posiedzeń komi-
sji problemowych. ich tematy-
ka obejmowała między innymi: 
omówienie wykonania finanso-
wego planu remontów, spra-
wozdania z realizacji wykona-
nia rzeczowego planu robót 
remontowo-konserwacyjnych, 
analizę Sprawozdania Spół-
dzielni w zakresie działalno-
ści członkowsko-mieszkanio-
wej i lokali użytkowych, spo-
sób załatwiania skarg i wnio-
sków wnoszonych przez człon-
ków SSM w ramach dyżurów 
Zarządu i członków RN. Póź-
niej, Przewodniczący RN wyli-
czył szereg innych zagadnień, 
jakimi Rada Nadzorcza zajmo-
wała się w 2017 roku. 

Zwrócił też uwagę między 
innymi, że członkowie RN ak-
tywnie uczestniczyli w przy-
gotowaniach do jubileuszu 

spółdzielni, a także w pracy zespołu, 
powołanego do opracowania zmian 
w Statucie SSM. Ważnym elementem 

Obradowało Walne – Statut przyjęty

Trzecia dekada maja br. stała pod znakiem obrad podzielonego na czę-
ści Walnego Zgromadzenia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Było to pierwsze Walne po zeszłorocznych zmianach, jakie wprowadzono 
do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych związanych między innymi 
z członkostwem w Spółdzielni.
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Składy osobowe Prezydium i Komisji wszystkich 
części WZ:

28. 05.: Walne Zgromadzenie cz. i – osiedla 
„Bańgów” i „Centrum”, „Michałkowice”

Prezydium Zebrania:
Przewodniczący – Dariusz Bochenek,
Sekretarz – Barbara Henel,
Asesorzy – Marcin Ciszewski i Julian Spławski.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Lucyna Szreter – przewodnicząca,
Joanna Baranowicz-Pluskwik i Tadeusz Dudek 

– członkowie.
29. 05.: Walne Zgromadzenie cz. ii – osiedla 

„Młodych”, „Węzłowiec”
Prezydium Zebrania:

Przewodniczący – Jerzy Kurzawa,
Sekretarz – Marcin Klimczak,
Asesorzy – Damian Łączyński i Waldemar Buchta.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Piotr Majnusz – przewodniczący,
Gabriela Bednarek i Marian Malaka – członkowie.

30. 05.: Walne Zgromadzenie cz. iii – osiedla 
„Chemik” i „Tuwima”
Prezydium Zebrania:

Przewodniczący – Zbigniew Jarosz,
Sekretarz – Bronisław Breguła,
Asesorzy – Wanda Stolarczyk i Jan Dudek.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
edyta Bratek – przewodnicząca,
Wojciech Matczak i Maria Lech – członkowie.

4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2018



była współpraca z Radami Osiedlo-
wymi. Sukcesywnie analizowano reali-
zację harmonogramu robót przyjętych 
wcześniej przez RN. 

Na koniec swojego wystąpienia Wie-
sław Jaźwiec powiedział: - Rada Nad-
zorcza stwierdza, że miniony rok jest 
kolejnym dobrym rokiem dla Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, cze-
go dowodzi opinia biegłego rewidenta, 
wyniki finansowe, jak również otrzyma-
ne kolejne wyróżnienia za całokształt 
działalności. Rada Nadzorcza wysoko 
ocenia Zarząd za umiejętne zarządza-
nie spółdzielnią, dbałość o spółdziel-
cze zasoby i sprawy ekonomiczne – 
mówił szef RN, by na końcu przedło-
żyć wniosek o udzielenie absolutorium 
członkom Zarządu SSM: Zbigniewo-
wi Lekstonowi – prezesowi, Jolancie 
Sobek – z-cy prezesa ds. członkow-
sko-mieszkaniowych i ekonomicznych, 
Marianowi Odczykowi – z-cy preze-
sa ds. technicznych. Wiesław Jaźwiec 
podkreślał, iż pełne sprawozdanie opu-
blikowane zostało na łamach „Mojej 
Spółdzielni” i było wyłożone do wglądu 
w biurze Zarządu wraz z innymi mate-
riałami, w statutowym terminie.

Uchwały i odwołania od uchwał
Na każdej części WZ pod głosowa-

nie poddawano 9 uchwał. Przyjęcie 
uchwał lub nie, znane było dopiero 
po zliczeniu wszystkich głosów przez 
przedstawicieli z wszystkich trzech ko-
misji Mandatowo-Skrutacyjnych. Pod-
liczenie to wykonano po zakończeniu 
przeprowadzonej 30 maja br. ostatniej 
części Walnego.

Wolne Wnioski
Ostatnim punktem obrad były Wolne 

Wnioski. Tylko na ostatniej części WZ – 
członków z osiedli „Chemik” i „Tuwima” 
takowe się pojawiły. Była mowa o barie-
rach architektonicznych w osiedlu „Tu-
wima” i utrudnieniach z tym związanych 
dla osób niepełnosprawnych - m.in. zbyt 
wysokich krawężnikach przy ulicy Her-
mana Wróbla. Prezes Zarządu SSM 
powiedział, że droga jest miejska i temat 
zostanie w najbliższym czasie omówio-
ny z Prezydentem Miasta. Drugie wy-
stąpienie dotyczyło rozliczenia za cen-
tralne ogrzewanie (Alina Kajda) i ewen-
tualnych zmian w Statucie SSM, tj. wy-
kreślenie z § 75 pkt. 11 projektu Sta-

tutu SSM słów „... wskazanie podziel-
nika kosztów. Do wniosku rzeczowo, 
ale stanowczo odniósł się Prezes Za-

rządu SSM Zbigniew Lekston tłuma-
cząc, że projekt Statutu SSM tworzony 
był na podstawie obowiązującego pra-
wa i wszystkie jego zapisy są zgodne 
z obowiązującymi przepisami a system 
montażu podzielników kosztów jest po-
wszechnie stosowany i jest zgodny z za-
pisami ustawy Prawo budowlane. Wnio-
sek jest zatem bezpodstawny.

Kolejny mieszkaniec z kolei zwrócił 
uwagę na wycinkę i przycinkę drzew 
w osiedlu „Chemik”, w rejonie ulicy Al-
fonsa Zgrzebnioka 45-47. Pytał, dla-
czego nie zostały te prace wykonane 
przy tymże adresie. Wyjaśniono mu, 
że wycięcie drzew wiąże się z uzyska-
niem zezwolenia z Urzędu Miasta i nie 
zawsze pisemne postulaty rozpatrywa-
ne są pozytywnie. Jeśli chodzi o przy-
cinkę drzew, prowadzona jest ona eta-
pami i przy tym adresie również by-
ła planowana, ale pojawiły się głosy 
przeciwne.

Kończąc obrady Przewodniczący 
wszystkich części WZ dziękowali przy-
byłym za udział i sprawne przeprowa-
dzenie obrad.

Walne Zgromadzenie uchwaliło:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu 

SSM z działalności za rok 2017 oraz 
kierunków działania w 2018,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nad-
zorczej SSM za rok 2017,

- zatwierdzenie rocznego sprawozda-

nia finansowego Spółdzielni za rok 
obrotowy 2017, składającego się z:

1) bilansu zamykającego się tak po 
stronie aktywów, jak i pasywów kwo-
tą 172 399 170,74 zł,

2) rachunku zysków i strat wskazują-
cego nadwyżkę bilansową w wyso-
kości 1 006 213,90 zł,

3) rachunku przepływów pieniężnych wy-
kazujących zwiększenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę 1 679 492,74 zł,

4) zestawienia zmian w kapitale wła-
snym wskazującego zmniejszenie 
kapitału własnego o kwotę 4 066 
570,20 zł,

5) informacji dodatkowej, obejmującej 
wprowadzenie do sprawozdania fi-
nansowego oraz dodatkowe infor-
macje i objaśnienia.

- podział nadwyżki bilansowej za 2017 
rok w wysokości 1 006 213,90 zł, 
którą postanawia się podzielić w ten 
sposób, że:

1) kwotę 136 978,14 zł, stanowiącą po-
żytki poszczególnych nieruchomości, 
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych przezna-
czyć na eksploatację i utrzymanie 
nieruchomości, z których pochodzi,

2) kwotę 869 235,76 zł stanowiącą po-
żytki z własnej działalności gospo-
darczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przeznaczyć na fun-
dusz zasobowy zgodnie z art. 5 ust. 
2 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych.

Oprócz tego Walne:
- udzieliło absolutorium członkom Za-

rządu SSM: Zbigniewowi Leksto-
nowi, Jolancie Sobek i Marianowi 
Odczykowi,

- zatwierdziło Statut Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu 
o zmianę w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych:

- podjęło uchwałę w sprawie najwyż-
szej sumy zobowiązań długotermino-
wych, jaką Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa może zaciągnąć 
w okresie od 01. 06. 2018 r. do 30. 
06. 2019 roku na finansowanie bu-
downictwa mieszkaniowego, termo-
izolację, usuwanie wad technologicz-
nych, renowację zasobów mieszka-
niowych, wymianę dźwigów osobo-
wych na kwotę 3 000 000,00 zł. rg

Ocena, lato, harmonogram

4 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rada oceniła przebieg podzielonego na 3 części Walne-
go Zgromadzenia Członków SSM odbytego w ostatniej de-
kadzie maja. Podkreślano bardzo dobre przygotowanie ob-
rad i sprawne ich przeprowadzanie. Mankamentem, na któ-

ry zwrócono uwagę była frekwencja – ale tak jest od lat.
Ponadto, Rada zapoznała się z przygotowaniami do ak-

cji „Lato w mieście 2018” oraz festynu „Powitanie waka-
cji” i przyjęto Harmonogram robót remontowo-konserwa-
cyjnych, instalacji wewnętrznej, c.o. i c.w.u. w ramach przy-
gotowania do sezonu grzewczego 2018/2019. Ustalono 
składy comiesięcznych dyżurów członków RN do czerwca 
2019 r. Szerzej w kolejnym wydaniu „MS” pes
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Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec”

O połowę krócej niż zwykle
Choć można było się spodziewać, iż wzorem lat ubiegłych, w osiedlu „Węzłowiec” zebranie osiedlowe 

będzie długie z wyczerpującą – do ostatniego osiedlowego problemu – dyskusją i polemiką w wie-
lu sprawach, tym razem było inaczej.

Na tegorocznym zebraniu (26 kwietnia w DK „Chemik”) 
problemy/sprawy dotyczące osiedla przedstawiano z róż-
nej perspektywy: kierownictwa administracji, Rady Osie-
dla, dalej – dzielnicowego policji, czy w końcu przybyłych 
na spotkanie mieszkańców z różnych części tego osiedla. 
Do dyskusji włączał się również przedstawiciel Urzędu Mia-

sta, odpowiadając na pytania z sali… Całość obrad, włącz-
nie z wyborami do Rady Osiedla zmieszczono w nieco po-
nad półtorej godziny. O czym rozmawiano?

informacje od Rady Osiedla, administracji
Sprawozdania z działalności Rady Osiedla i administracji 

przedstawiali kolejno Wiesław Jaźwiec – przewodniczący 
RO i Piotr iwaniak – kierownik ADM. Pierwszy z nich pod-
sumował kadencję RO 2013-2018. Wymienił najważniejsze 
zadania, jakie zdaniem Rady Osiedla wykonano w ostat-
nich latach dla poprawy komfortu zamieszkania w tutejszym 
osiedlu, zarówno te poczynione ze strony Spółdzielni, jak 
i Urzędu Miasta. Wymienił m. in.:
- docieplenia budynków,
- estetyzacje klatek schodowych,
- parkingi,
- remonty chodników i ulic,
- modernizacje boisk i placów zabaw. 

Wiesław Jaźwiec nadmienił, że człon-
kowie RO aktywnie włączali się również 
w Budżet Obywatelski, składając projek-
ty obywatelskie, które później zrealizo-
wano. Jak zaznaczył przewodniczący, 
ważnymi corocznymi elementami w dzia-
łalności Rady Osiedla była współpraca 
z policją, a także przeglądy osiedla pod 
kątem m. in. wskazania na potrzeby na-
prawy kolejnych dróg i chodników, czy renowacji zieleni po 
robotach ziemnych związanych z awariami na sieciach.

Piotr Iwaniak z kolei w swoim sprawozdaniu dokładnie 
przedstawił plan remontów, jaki administracja stopniowo re-
alizowała w ub.r., jak i informacją o postępach robót założo-
nych na 2018 rok.

Ważnym elementem każdego sprawozdania kierownika 
osiedla jest informacja o realizacji wniosków, jakie przegło-
sowano podczas zebrania osiedlowego w poprzednim roku. 
W 2017 zebranie przyjęło ich aż 6. I tak:
1. Rozwiązać problem parkujących samochodów przy uli-

cy Grunwaldzkiej 6A (przy warzywniaku), aby popra-

wić bezpieczeństwo wyjazdu. - Konserwatorzy aDM za-
montowali słupki przeszkodowe uniemożliwiające stawia-
nie w tym miejscu samochodów. Ponadto, wystosowali-
śmy pismo do Urzędu Miasta w sprawie wytyczenia przej-
ścia dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej – bocznej po-
między budynkami Grunwaldzka 4 a 6 przed wylotem na 

ciąg główny Grunwaldzkiej. Referat infrastruktury Dro-
gowej UM poinformował nas pisemnie, że powyższe za-
danie zrealizowane będzie w ramach oznakowania po-
ziomego w trakcie kompleksowego remontu w 2018 roku 
całej drogi Grunwaldzkiej wraz z odnogami – zrelacjono-
wał Piotr iwaniak.

2. Zdyscyplinować firmy usługowe w zakresie bezpiecznego 
wykonywania prac związanych z koszeniem trawy oraz od-
śnieżaniem. Jak poinformował kierownik, krótko po zebra-
niu zorganizowano spotkanie z wykonawcami, na którym 
przekazano i omówiono treść wniosku. Firmy wykonujące 

usługi zadeklarowały, że dołożą wszel-
kich starań, aby prace były prowadzone 
w bezpieczny sposób.
3. Wykonać przegląd osiedla w godzinach 
wieczornych pod względem nieprawidłowo 
parkujących samochodów. Iwaniak poinfor-
mował, że jeszcze w maju ub.r. przedstawi-
ciele RO wraz z kierownikiem ADM dokona-
li przeglądu, zarówno na tzw. I, jak i II eta-
pie osiedla. Sporządzono notatkę służbową. 
Jeden z wniosków komisji, jaki krótko póź-
niej zrealizowano, dotyczył montażu słup-
ków przeszkodowych na odcinku od kawiar-
ni „Zbyszko” do pojemników do segregacji 
odpadów naprzeciw domu przy Wł. Jagieł-

ły 29A, co uniemożliwi stawianie aut na tamtejszym trawniku.
4. Rozważyć zasadność docieplenia wewnętrznych ścian 

komór zsypowych. - Po przeanalizowaniu wniosku przez 
administrację i Dział Techniczny SSM uznano, że docie-
plenie tychże ścian jest zbyteczne. Generowałoby to do-
datkowe koszty obciążające Fundusz Remontowy osiedla 
– mówił Piotr Iwaniak.

5. Zwrócić się do UM o zamontowanie progu zwalniającego 
na wysokości budynku Wł. Jagiełły 41. Odpowiedź UM by-
ła pozytywna. Dodatkowo uznano za wskazane uporządko-
wanie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wł. Jagiełły 
i Mieszka i poprzez wprowadzenie pierwszeństwa przejaz-

usługi zadeklarowały, że dołożą wszel-
kich starań, aby prace były prowadzone 
w bezpieczny sposób.
3. Wykonać przegląd osiedla w godzinach 
wieczornych pod względem nieprawidłowo 
parkujących samochodów. Iwaniak poinfor-
mował, że jeszcze w maju ub.r. przedstawi-
ciele RO wraz z kierownikiem ADM dokona-
li przeglądu, zarówno na tzw. I, jak i II eta-
pie osiedla. Sporządzono notatkę służbową. 
Jeden z wniosków komisji, jaki krótko póź-
niej zrealizowano, dotyczył montażu słup-
ków przeszkodowych na odcinku od kawiar-
ni „Zbyszko” do pojemników do segregacji 
odpadów naprzeciw domu przy 

Rada Osiedla wybrana na 
kadencję 2018-2023:

- Waldemar Buchta
- Janusz Dudek
- Wiesław Gola

- Wiesław Jaźwiec
- Marcin Klimczak

- Damian Łączyński
- Jakub Nowak

- Bogdan Seweryn
- Karol Szelest

- Andrzej Waldera
- Krzysztof Wojtynek
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Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec”
du dla pojazdów od ulicy Mieszka i. Realizacja nastąpi po 
przygotowaniu stosownego projektu i zakończeniu odtwa-
rzania oznakowania poziomego jezdni.

6. Rozważyć możliwość zagospodarowania terenu przy 
ulicy Grunwaldzkiej 3A 
od strony ulicy Bolesława 
Prusa. - Powołano komi-
sję, która w terenie dokona-
ła kilkukrotnej lustracji zato-
ki parkingowej w tym rejo-
nie osiedla. Temat był rów-
nież przedmiotem dysku-
sji na styczniowym posie-
dzeniu Rady Osiedla. Ko-
misja zdecydowała, że te-
ren pozostanie w takim sta-
nie, w jakim jest obecnie. Nie będą przeprowadzone żad-
ne prace związane z innym zagospodarowaniem terenu.

O co wnioskowano w tym roku?
Zbigniew Rasek postulował m.in. wycięcie dwóch wierzb, 

rosnących między kawiarnią „Zbyszko” i sklepem „Szynecz-
ka” – w rejonie Wł. Jagiełły 25D. Swoją prośbę motywo-
wał tym, że zagrażają one bezpieczeństwu przy silnym wie-
trze. - Spadające z nich gałęzie mogą uszkodzić zaparkowa-
ne w pobliżu samochody. Mieszkaniec później zwrócił jesz-
cze uwagę na konieczność 
naprawy karuzeli wewnątrz 
piaskownicy na placu zabaw 
w pobliżu stawu Brysiowego 
oraz wypowiedział się w kwe-
stii kodów do domofonu otwie-
rających drzwi do jego klatki 
schodowej, sugerując by udo-
stępniono je wszystkim miesz-
kańcom. Kierownik ADM wy-
jaśnił, że w jego klatce nie ma 
na razie technicznej możliwo-
ści by to zrobić, ze względu 
na kasetę domofonową star-
szego typu. W przyszłości będą one wymieniane stopniowo, 
a wtedy zastosowanie znajdą nie tylko kody, ale również klu-
czyk elektroniczny. Inny mieszkaniec osiedla – Andrzej Pi-
sarek przyszedł na zebranie z trzema sugestiami: prosił on 
o rozważenie możliwości wykonania podjazdu dla wózków 
inwalidzkich przy Wł. Jagiełły 35B, a w odpowiedzi kie-
rownik zaproponował montaż podnośnika na wózki zamiast 
podjazdu, który byłby możliwy do sfinansowania ze środków 
PFRON-u. Druga sprawa, jaką poddał pod dyskusję doty-
czyła możliwości otwarcia drzwi do przedziału towarowe-
go w windach. Jak argumentował: w nagłych przypadkach, 
konieczności przewozu osób chorych na noszach ratow-
nicy Pogotowia Ratunkowego nie mogą skorzystać z win-
dy. Dalej przedstawił pomysł, by w każdej windzie zamonto-
wać skrzynkę z kluczem za szybką, który umożliwiłby otwar-
cie drzwi i „awaryjny” transport. Kierownik administracji obie-
cał konsultację tej sprawy z Urzędem Dozoru Technicznego 
i jeśli będzie taka możliwość, owe skrzynki zostaną zamon-
towane. Inny problem, na jaki zwrócił uwagę Andrzej Pisa-
rek to wykonanie nowego chodnika przy Wł. Jagiełły, znaj-
dującego się od strony cmentarza tej ulicy, będącego jednak 
w gestii Urzędu Miasta. Obecny akurat na zebraniu Adam 
Peterek – kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej UM, 

oznajmił, że chodnik od stawu Brysiowego w górę osiedla, 
wzdłuż ulicy Wł. Jagiełły będzie wykonany w ramach mo-
dernizacji nawierzchni ulicy, co ma nastąpić jeszcze w II 
kwartale br.. Dodatkowo poinformował mieszkańców m.in. 

o nadchodzącej realizacji pro-
jektu parkingu przy Wł. Ja-
giełły 25 i ogłoszonym prze-
targu na wymianę nawierzch-
ni drogi między budynkami 
Wł. Jagiełły 25-31.

Kolejnym mieszkańcem, ja-
ki zabrał głos podczas ze-
brania był Jacek Karkow-
ski. Poruszył on m.in. temat 
robót ziemnych prowadzo-
nych w osiedlu. Zwrócił uwa-

gę, że podczas ostatniej zimy wiele prac wykonywanych 
było w niewłaściwych warunkach atmosferycznych, poda-
jąc przykład zasypywania wykopów po wymianie gazocią-
gu przy temperaturze -15, -20°c. czy Spółdzielnia ma na 
to wpływ i czy może zakazać takich robót? – pytał. Drażliwy 
temat licznych awarii na sieciach oraz rozkopanego osiedla 
pociągnął kierownik ADM informując, że od Wielkanocy od-
było się spotkanie z przedstawicielami gazowni i firmy wy-
konawcy, mającej przywrócić teren do stanu poprzedniego. 

Zgodnie ze sporządzoną no-
tatką zobowiązano się do wy-
konania tych robót, gdy będą 
ku temu odpowiednie warunki 
pogodowe. Niestety – jak mó-
wił Piotr Iwaniak – prace idą 
bardzo wolno, a wykonaw-
ca tłumaczy się brakiem rąk 
do pracy. W dniu zebrania 
miało miejsce kolejne spotka-
nie w sprawie przyspieszenia 
prac, a gdy to nie pomoże, 
zmuszeni będziemy zastoso-
wać radykalne środki wzglę-

dem gazowni – postawił sprawę jasno kierownik ADM.
Od dzielnicowego

Regułą stało się, że podczas zebrania mieszkańców „Węzłow-
ca” dzielnicowy policji – aspirant sztabowy Tomasz Bakalarz 
zwraca uwagę na zagrożenia, jakie dostrzega i apeluje o współ-
pracę lokatorów ze służbami mundurowymi. Po raz kolejny uczu-
lał on mieszkańców w swoim apelu na problem narkotyków. Za-
sugerował też, by zwiększyć swą czujność również pod kątem 
potencjalnych włamań do mieszkań na parterach budynków, bo 
jest to w osiedlu, niestety, częste zjawisko. Krótko po zebraniu 
ADM rozwiesiła w klatkach apel policji w tej sprawie.

W Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz Spół-
dzielni: Jolanta Sobek, Marian Odczyk Krystyna Śli-
wiok, Marek Grzyb, a prowadziło je wybrane z uczestni-
ków Prezydium: Wiesław Gola – przewodniczący, Marcin 
Klimczak – sekretarz, Krzysztof Wojtynek i Jacek Kar-
kowski – asesorzy. Komisję Wnioskową utworzyli: Damian 
Łączyński – przewodniczący, Karol Szelest i Andrzej 
Waldera – członkowie, zaś Komisję Skrutacyjno-Wyborczą: 
Jolanta Jeziorska – przewodnicząca, Grażyna Konieczna 
i Ryszard Klimczak – członkowie.

Podczas zebrania, po przebyciu całej wyborczej procedu-
ry, wyłoniono nową Radę Osiedla. Rafał Grzywocz

Zgodnie ze sporządzoną no-
tatką zobowiązano się do wy-
konania tych robót, gdy będą 
ku temu odpowiednie warunki 
pogodowe. Niestety – 
wił Piotr Iwaniak – 
bardzo wolno, a wykonaw-
ca tłumaczy się brakiem rąk 
do pracy. W dniu zebrania 
miało miejsce kolejne spotka-
nie w sprawie przyspieszenia 
prac, a gdy to nie pomoże, 
zmuszeni będziemy zastoso-
wać radykalne środki wzglę-

Osiedle „Węzłowiec”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 26 kwietnia br. w DK „Chemik”:
1. Rozważyć zasadność wycięcia dwóch wierzb w okolicy 

ul. Wł. Jagiełły 25-27 i zasadzenia drzew niezagrażają-
cych bezpieczeństwu.

2. Zwrócić się do SSM o możliwość wykonania podjazdu 
dla wózków inwalidzkich przy Wł. Jagiełły 35B.

3. Rozważyć możliwość montowania kluczyka awaryjne-
go otwierania drzwi (do przedziału towarowego) w win-
dach.
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Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych”

Wygląd budynków i nie tylko
To właśnie podczas zebrania Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z osiedla „Młodych”, ja-

kie odbyło się w DK „Chemik” pod koniec kwietnia najwięcej było uczestników, rozmówców w dyskusji 
i co za tym poszło – przegłosowanych wniosków do realizacji, zestawiając wszystkie tegoroczne spółdzielcze ze-
brania. Wybrano też skład nowej Rady Osiedla.

Sprawozdania
- Z satysfakcją mogę stwierdzić, że 

mimo ograniczonych środków finan-
sowych, w każdym roku realizowano 
inwestycje poprawiające wizerunek 
SSM, w tym i naszego osiedla. Fun-
dusz remontowy przeznaczony został 

głównie na remonty bieżące, roboty 
ogólnobudowlane – wymianę okien na 
klatkach schodowych, malowanie kla-
tek schodowych, renowacje budyn-
ków przy ul. Niepodległości, ZHP, 
wymianę drzwi wewnętrznych – mówił 
Jerzy Kurzawa, przewodniczący Ra-
dy Osiedla, prezentując sprawozda-
nie RO odnoszące się do całej kaden-
cji, po czym kontynuował: - Jednocze-
śnie podczas mijającej kadencji Rady 
Osiedla udało się zrealizować w koń-
cu pomysł zagospodarowania dawne-
go placu pomnikowego i w ogóle te-
renu położonego między budynkami 
Alei Młodych 10-15, ZHP, Jana Stę-
ślickiego i Szarych Szeregów. Przez 
wiele lat ten temat był wiodącym przez 
kolejne Rady Osiedla. W latach 2014 
i 2015 roku przy współpracy Spółdziel-
ni i Urzędu Miasta wykonano skwer 
wypoczynkowy, powstała siłownia na 
wolnym powietrzu, boisko wielofunk-
cyjne wraz zapleczem. Oczekiwania 
mieszkańców zostały w tym wzglę-
dzie spełnione – stwierdził. Dalej wyli-
czał kolejne wiodące tematy ostatnich 
lat: - Zrealizowano zjazd dla niepełno-
sprawnych w okolicy szkoły sportowej. 
inwestycja bardzo potrzebna. W osie-
dlu „Młodych” dużym problemem, któ-
ry moim zdaniem w ostatnich latach 
udało się znacznie zminimalizować, to 
brak wolnych miejsc do parkowania. 
To była bolączka kierowców. W róż-

nych częściach osiedla wykonano no-
we parkingi, m.in. przy ZHP, wzdłuż 
głównego ciągu komunikacyjnego, tj. 
Alei Młodych, przy Siemianowickim 
centrum Kultury, a także przy Stawie 
Brysiowym od strony ulicy Walerego 
Wróblewskiego 6-8. Były to zarów-

no inwestycje Spółdzielni, jak i Urzę-
du Miasta w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Wykorzystano między in-
nymi tereny nieużytkowane, zapusz-
czone i część osiedlowych trawników. 
W ostatnim czasie dyskusje na kolej-

nych posiedzeniach Rady Osiedla do-
tyczyły między innymi bezpieczeństwo 
mieszkańców naszego osiedla – rela-
cjonował przewodniczący. Zanim Je-
rzy Kurzawa przeszedł do sprawozda-
nia RO podkreślił, że w trakcie kaden-
cji z jej składu odeszły 3 bardzo zaan-
gażowane osoby. Dwie z nich Stani-
sław Cichoń i Czesław Głuch z po-
wodów osobistych, a trzeci – Józef 
Jagieła w związku z niespodziewa-
nym zgonem.

Dokładny obraz tego, czym zajmo-
wała się z kolei administracja w ro-

ku 2017, jak i czym w bieżącym ro-
ku przedstawiła kierownik ADM – Ma-
ria Biela. Przypomniała między inny-
mi o ważnych, kosztownych i prowa-
dzonych nieraz tygodniami zeszłorocz-
nych robotach. Wspomniała między in-
nymi o: remoncie balkonów przy Wa-

lerego Wróblewskiego 4 i Boh. We-
sterplatte 10, wybudowanych śmiet-
nikach w rejonie budynków Walerego 
Wróblewskiego 2-4 i Boh. Wester-
platte 12, Aleja Młodych 1-2. Wyli-
czała kolejne adresy pomalowanych 
klatek schodowych i gdzie wymienio-
no okna w klatkach. Za niemniej waż-
ne zadania odnoszące się do bezpie-
czeństwa pasażerów uznała napra-
wy 6 dźwigów osobowych, estetyza-
cję kabin dźwigowych przy Alei Mło-
dych 5, 10, 12 czy wymianę wind 
przy Szarych Szeregów 4, Walerego 
Wróblewskiego 2 oraz Placu Józe-
fa Skrzeka i Pawła Wójcika 7A. Wyli-
czyła też szereg tegorocznych robót – 
nierzadko kontynuacji wieloletnich pro-
gramów, tyle że na innych adresach.

Kierownik administracji zobowiąza-
na była również do zaprezentowania 
informacji o realizacji wniosków, jakie 
mieszkańcy przegłosowali do wykona-
nia w zeszłym roku. Ustalono ich wów-
czas 5. Można powiedzieć, że wszyst-
kie zostały zrealizowane – albo są już 
„fizycznie”, albo zaplanowano je sfinali-
zować jeszcze w tym roku. Do wykona-
nych, o co postulowali wówczas miesz-
kańcy, dopisujemy: zamontowany próg 
zwalniający przy przedszkolu na uli-
cy ZHP 7-11, mający poprawić bezpie-
czeństwo na tej drodze, naprawę drogi 
ulicy Dolnej, co Urząd Miasta częścio-
wo w zeszłym roku zrealizował, rewita-

Rada Osiedla wybrana
na kadencję 2018-2023:

- Gabriela Bednarek
- Andrzej Chyliński
- Rajmund Kawik

- Jan Ksol
- Jerzy Kurzawa

- Bronisław Laube
- Urszula Madeja
- Piotr Majnusz

- Ewelina Małecka
- Stanisław Tomalik

- Leszek Wielogórski
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lizację terenu za ciągiem garaży przy 
Alei Młodych – od ulicy ks. Jana Ka-
picy w stronę dyskontu „Kaufland” – 
jest ścieżka rowerowa. Jest już także 
wybrana przez Radę Osiedla minionej 
kadencji i po konsultacji z Zarządem 
SSM nazwa dawnego placu pomniko-
wego – „Skwer Lawendowy”. Ostat-
ni wniosek z ubiegłorocznego zebrania 
osiedlowego dotyczył rozważenia moż-
liwości likwidacji zsypów i jednocześnie 
budowy śmietnika na zewnątrz przy 
ZHP 1-6. Zadanie to jest ujęte w planie 
remontów na ten rok.
6 wniosków: 2 do SSM, 4 – Urzędu 

Miasta
Komisja Wnioskowa miała tego po-

południa sporo pracy, bo z długiej 
i konkretnej dyskusji jej członkowie 
musieli sformułować na podstawie wy-
łożonych problemów, jasne wnioski do 
przegłosowania. Jako pierwsza zdecy-
dowała się zabrać głos ewe-
lina Małecka. Zaproponowa-
ła, aby został przygotowany 
harmonogram likwidacji blach 
trapezowych na szczytach 
budynków znajdujących się 
przy ulicach ZHP 1-6 oraz Te-
atralnej 1-3. Taki też wniosek 
zaprotokołowano.

Jedną z największych dzisiaj 
bolączek osiedla „Młodych” są 
widoczne gołym okiem, szpe-
cące niektóre elewacje bu-
dynków ciemnozielone glo-
ny. SSM kilka lat temu roz-
poczęła program ich usuwa-
nia i jednocześnie odmalowy-
wania oczyszczonych elewa-
cji – w skali całych administro-
wanych zasobów mieszka-
niowych w mieście. O zajęcie 
się problemem na budynkach 
przy Alei Młodych, od strony 
wejść do klatek wnioskowa-
ła Weronika Mały. Poparły ją 
w tym Urszula Madeja i Ga-
briela Bednarek. Wniosek przyjęto, jak 
się później okazało, do realizacji.

W dalszej części dyskusji pojawi-
ło się trochę spraw, których adresa-
tem jest Urząd Miasta. Cecylia Kaj-
da zwróciła uwagę na stan technicz-
ny drogi, biegnącej od głównej ulicy 
Bohaterów Westerplatte do budyn-
ku przy Placu Józefa Skrzeka i Paw-
ła Wójcika 6A, B – między szkołą 
a pomnikiem upamiętniającym harce-
rzy – patronów placu.

O tym rejonie osiedla „Młodych” wy-
powiedział się też kolejny dyskutant 

– Piotr Majnusz, który zapropono-
wał, by Urząd Miasta przygotował plan 
usprawnień układu komunikacyjnego 
w rejonie Zespołu Szkół Sportowych 
i budynków przy Placu Józefa Skrze-
ka i Pawła Wójcika. Od lat istnieje 
w tym miejscu problem zapychania 
ulicy i miejsc postojowych, zwłaszcza 
w godzinach dowozu i odbioru uczniów 
szkoły oraz ryzyko kolizji samochodo-
wej. Mieszkaniec ten zwrócił uwagę 
na jeszcze jeden, z goła inny problem, 
a mianowicie czystości wokół osiedlo-
wych pojemników na odpady komu-
nalne zmieszane. Skierował prośbę do 
przedstawicieli UM, by ci zobowiązali 
firmę odpowiedzialną za wywóz śmieci 
do sprzątania terenu przy kontenerach, 
zgodnie z zawartą umową.

Później omawiane sprawy jeszcze 
trzykrotnie „zahaczały” o Urząd Mia-
sta. Pierwszy raz – kiedy była mowa 

o bezpieczeństwie pieszych na skrzy-
żowaniu ulic Bohaterów Westerplatte 
i Niepodległości, a postulat dotyczył 
przeanalizowania możliwości zmiany 
cyklu działania świateł na tej „krzy-
żówce”. Drugi temat dotyczył prośby 
o uprzątnięcie terenu miejskiego na 
wjeździe w ulicę Teatralną przy Sie-
mianowickim Centrum Kultury, o co 
wnioskowała Jolanta Gancarz. Trze-
cia sprawa dotyczyła możliwości ogro-
dzenia placu szkolnego przylegające-
go do Placu J. Skrzeka i P. Wójcika, 
co zapisano we wnioskach z zebrania.

W dyskusji pojawiło się też kilka in-
nych spraw. Jerzy Didek poruszył te-
mat montażu nasad obrotowych na 
kominach wentylacyjnych w związku 
z problemem ciągu wstecznego zimą 
– przy oknach szczelnie zamkniętych. 
Marian Odczyk – zastępca prezesa 
SSM ds. technicznych, wyjaśniając za-
sady działania wentylacji naturalnej/gra-
witacyjnej oraz na podstawie posiada-
nych dokumentów zapewnił, że wenty-
lacja w tym budynku funkcjonuje prawi-
dłowo i będzie tak, gdy mieszkania nie 
będą zamykane „na konserwę”. O ak-
tualizację strony internetowej, w szcze-
gólności planów i harmonogramów ro-
bót oraz publikację na łamach gaze-
ty „Moja Spółdzielnia” sprawozdań fi-
nansowych z ostatnich 5 lat zwrócił się 
z kolei Stanisław Tomalik. Na to, że 
młodzież z pobliskiej szkoły ponownie 
gromadzi się i zanieczyszcza teren pod 

balkonami budynku przy ulicy 
Teatralnej 1-3 zwrócił uwagę 
jeden z mieszkańców tegoż 
domu, postulując o wzmożo-
ne kontrole. Do problemu od-
niósł się dzielnicowy sierżant 
sztabowy Szymon Ochmann, 
który pilotuje sprawę z ramie-
nia policji, zapewniając o pod-
jęciu stosownych działań.

Podczas zebrania człon-
kowie SSM wybrali również 
skład Rady Osiedla. 11 osób, 
które uzyskały największą 
liczbę głosów utworzyły no-
we gremium na lata kadencji 
2018-2023.

Na koniec zebrania prze-
wodniczący Komisji Wnio-
skowej Stanisław Tomalik 
odczytał wszystkie spisane 
wnioski, po czym przegłoso-
wano je i 6 zaakceptowano 
do realizacji. Jest więc w osie-
dlu „Młodych” co rozpracowy-
wać i wdrażać – uwzględnia-

jąc możliwości techniczne i finansowe.
Nad prawidłowym przebiegiem obrad 

czuwało Prezydium Zebrania w skła-
dzie: Jerzy Kurzawa – przewodni-
czący, Urszula Madeja – sekretarz, 
Małgorzata Cyl i Aleksandra Setla 
– asesorzy. Komisję Wnioskową utwo-
rzyli: Stanisław Tomalik – przewodni-
czący, Dorota Janik i Bronisław Lau-
be – członkowie. W Komisji Skruta-
cyjno-Wyborczej pracowali: Krystian 
Janik, Marian Malaka i Rafał Setla. 
Członków SSM przybyło około 50.

Rafał Grzywocz

balkonami budynku przy ulicy 
Teatralnej 1-3 
jeden z mieszkańców tegoż 
domu, postulując o wzmożo-
ne kontrole. Do problemu od-
niósł się dzielnicowy sierżant 
sztabowy 
który pilotuje sprawę z ramie-
nia policji, zapewniając o pod-
jęciu stosownych działań.

kowie SSM wybrali również 
skład Rady Osiedla. 11 osób, 
które uzyskały największą 
liczbę głosów utworzyły no-
we gremium na lata kadencji 
2018-2023.

wodniczący Komisji Wnio-
skowej 
odczytał wszystkie spisane 
wnioski, po czym przegłoso-
wano je i 6 zaakceptowano 
do realizacji. Jest więc w osie-
dlu „Młodych” co rozpracowy-
wać i wdrażać – uwzględnia-

jąc możliwości techniczne i finansowe.

Osiedle „Młodych”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 25 kwietnia br. w DK „Chemik”:
1) Wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o wykonanie 

planu usprawnienia układu komunikacyjnego w rejonie 
Zespołu Szkół Sportowych i budynków przy pl. J. Skrze-
ka i P. Wójcika oraz remont drogi od wjazdu przy ul. 
Boh. Westerplatte do pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 6A, B.

2) Wniosek o likwidację glonów i malowania elewacji bu-
dynków przy Alei Młodych 3-7 oraz 10-15, od strony 
wejść do klatek schodowych.

3) Przygotować harmonogram likwidacji blach trapezo-
wych na szczytach budynków przy ZHP 1-2, 3-6 oraz 
Teatralnej 1-3.

4) Wystosować pismo do Urzędu Miasta z zapytaniem 
o możliwość ogrodzenia placu szkolnego od strony pl. 
J. Skrzeka i P. Wójcika 7A, B.

5) Wystąpić z wnioskiem do Komisji Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego UM w sprawie przeanalizowania moż-
liwości zmian cyklu działania świateł na skrzyżowaniu 
ulic Boh. Westerplatte i Niepodległości pod względem 
bezpieczeństwa dla pieszych.

6) Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta o uprzątnię-
cie terenu przy wjeździe do ulicy Teatralnej przy SCK.
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Parking poróżnił mieszkańców
Zebranie członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z osiedla „Michałkowice”, jakie miało miejsce

  25 kwietnia br. w tamtejszym „Zameczku” zdominował temat budowy drogi pożarowej i parkingu przy budyn-
ku Przyjaźni 18-22. Było też między innymi o zagospodarowaniu terenu przy ul. Przyjaźni 24-26 i wyprowadzaniu 
psów. Wybrano też nową Radę Osiedla.

Dobra dyskusja, mocne argumenty
Choć zebrania osiedlowe nie zaczynają się od części po-

święconej dyskusji, ta zawsze budzi najwięcej emocji i to 
o  problemach, jakie się w niej przewinęły zwykle rozpra-
wia się w sąsiedzkim gronie na klatce schodowej, na ulicy. 

Nim więc na dobre tego popołudnia się ona rozkręciła, 
na samym początku o głos poprosił Adam Cebula – prze-
wodniczący Rady Miasta Sie-
mianowice Śl. Nawiązał on 
między innymi do oczekiwa-
nej wymiany części kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej Mi-
chałkowic oraz remontu uli-
cy Kościelnej. Jak stwierdził, 
remont tej drogi uzależnio-
ny jest od decyzji o wymianie 
sieci kanalizacyjnej, co wią-
że się z pozyskaniem środ-
ków finansowych z zewnątrz, 
bo jak mówił – szkoda było-
by wydawać pieniądze podwójnie. Tak więc, jak wskazał, te 
zadania prawdopodobnie będą razem realizowane. Prze-
wodniczący Rady Miasta wyraził nadzieję, że zagospoda-
rowanie terenu naprzeciwko parafii św. Michała Archanio-
ła wkrótce – po perypetiach – zostanie dokończone. Miesz-
kańcom osiedla przypominał też o możliwości korzystania 
z internetowej platformy Krajowej Mapy 
Zagrożeń. - Jeśli mamy zagrożenia takie 
jak: chuligani, pijący, brawurowa jazda 
na jakiejś drodze możemy kliknąć w to 
miejsce na mapie. Policja jest wtedy zo-
bowiązania w określonym czasie temat 
zweryfikować – zwracał uwagę Cebula.

Kwestii bezpieczeństwa dotyczył też 
kolejny głos w dyskusji. Jeden z miesz-
kańców zasugerował służbom mundu-
rowym, by ich interwencje były sku-
teczniejsze. - Żeby patrol, który podjeż-
dża nie przyjeżdżał tylko sprawdzić, ale 
zgłębił bezpośrednio dany problem – 
mówił jeden z lokatorów w kierunku obecnych w sali przed-
stawicieli policji i straży miejskiej.

Pochwały, ale i negatywne uwagi padły z ust Krzysztofa 
Śpiewaka. Mieszkaniec podziękował administracji za wy-
konaną przy jego domu ławkę, zaś Urzędowi Miasta za od-
remontowany wzdłuż budynku chodnik. Krytycznie jednak 
wypowiedział się o części robót, jakie wykonano w klatkach 
schodowych budynku przy Władysława Sikorskiego 1. 
Wskazał na źle ułożone płytki. Po zebraniu ADM zgłosiła to 
wykonawcy. Dalej wyraził niezadowolenie z firmy wykonują-
cej przeglądy wentylacji.

Najwięcej emocji na zebraniu michałkowiczan wzbudziła 
budowa drogi pożarowej i parkingu przed wejściami do klatek 
i na wydzielonym fragmencie trawnika przy ul. Przyjaźni 18-

22. Przypomnijmy, wykonanie drogi pożarowej do budynku 
to zalecenie/nakaz straży pożarnej. Parking zaś ma odciążyć 
zatkane samochodami osiedlowe ulice, a nawet chodniki, co 
widoczne jest w kilku miejscach tego osiedla. Problem droż-
nego dojazdu wozu gaśniczego do pożaru w jednej z piwnic 
klatki schodowej, jaki miał miejsce kilkanaście miesięcy temu 
przy Przyjaźni 18-22 wywołał temat i dyskusje, ciągnące się 

do dzisiaj. Janina Krzyżow-
ska mocnym wystąpieniem 
zanegowała pomysł budowy 
„w środku osiedla” parkingu, 
argumentując to, że mieszkań-
cy będą wdychać spaliny kilku-
dziesięciu wjeżdżających i wy-
jeżdżających samochodów 
i wyraziła zarazem swoje oba-
wy, że po wykonaniu drogi po-
żarowej, kierowcy będą tę dro-
gę traktować jak skrót między 
ulicami Kościelną a Przyjaź-

ni. Uspokojono ją stwierdzeniem, że nie będzie takiej opcji, 
ponieważ wjazd i wyjazd zgodnie z projektem technicznym 
będzie tylko od strony PKO, czyli ulicy Kościelnej.

Zupełnie inne zdanie na temat budowy parkingu wyra-
ził Zbigniew Woś. - Moim zdaniem Spółdzielnia podejmu-
je słuszne decyzje inwestując w nowe miejsca postojowe. 

My musimy iść z postępem. W osiedlu 
w szybkim tempie przybywa aut i nie ma 
gdzie parkować, stąd dochodzi do sytu-
acji, że ludzie przyjeżdżają i parkują na 
chodnikach i trawnikach pod samymi 
klatkami. To też przyczyniło się do tego, 
że straż pożarna miała problem z dojaz-
dem na miejsce akcji. Zarząd musi ten 
problem eliminować, wychodząc też na-
przeciw młodym. Uważam, że pomysł 
na parking jest dobry – mówił miesz-
kaniec.

Do tematu odniósł się też prowadzący 
zebranie – Dariusz Bochenek, pełnią-

cy funkcję przewodniczącego Rady Osiedla: - RO nad tym 
projektem siedzi ponad 4 miesiące i kłócimy się na ten te-
mat. Do dnia dzisiejszego jeszcze go nie zaopiniowaliśmy. 
Debatowaliśmy nad tym, by droga pożarowa nie była ulicą 
przelotową. 2-3 lata temu mieliśmy też wnioski mieszkań-
ców, między innymi z sąsiedniego budynku Przyjaźni 10 
o miejsca postojowe. Koncepcja zakłada dwie funkcje tej 
przyszłej inwestycji: pożarową i parkingową.

Odnośnie problemów z parkowaniem w tej części osiedla 
wypowiadali się też inni mieszkańcy. Zdania odnośnie wy-
konania nowego parkingu były podzielone. Jeden z miesz-
kańców wywołał dyskusję wokół parkowania na dużym par-
kingu przed budynkiem Kościelna 36, obok banku, nomen 
omen znajdującego się niedaleko planowanej inwestycji. - 

My musimy iść z postępem. W osiedlu 
w szybkim tempie przybywa aut i nie ma 
gdzie parkować, stąd dochodzi do sytu-
acji, że ludzie przyjeżdżają i parkują na 
chodnikach i trawnikach pod samymi 
klatkami. To też przyczyniło się do tego, 
że straż pożarna miała problem z dojaz-
dem na miejsce akcji. Z
problem eliminować, wychodząc też na-
przeciw młodym. Uważam, że pomysł 
na parking jest dobry 
kaniec.

zebranie – 

Rada Osiedla wybrana na 
kadencję 2018-2023:
- Dariusz Bochenek

- Piotr Cieluch
- Stefania Dziura-Lattka

- Ilza Głogowska
- Marian Grabowski

 - Barbara Henel
- Robert Japtok
- Krystian Kurek

- Janina Krzyżowska
- Zdzisława Skrzypiec-Kijo

- Mikołaj Wajda
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Wnioskuję o wykonanie barierek na wjeździe albo ustawie-
nie znaku drogowego „Tylko dla mieszkańców”. Lokatorzy 
nie mają gdzie parkować, bo miejsca blokują klienci banku, 
a co gorsza powszechnym stało się zostawianie tutaj samo-
chodu, przesiadka w autobus i dalsza jazda do pracy ko-
munikacją miejską - mówił mieszkaniec. W odpowiedzi Lu-
cjan Błachno - kierownik ADM wyjaśnił, że nie da się ogra-
niczyć dostępu do tego parkingu, ponieważ 4/5 terenu na-
leży do Spółdzielni, zaś pozostała część do banku. W spół-
dzielni wszystkie parkingi są ogólnodostępne, u nas się ich 
nie zamyka - tłumaczył. Inny mieszkaniec z sali dorzucił, że 
na parkingu przy Kościelnej 36 obok banku parkują też inni 
lokatorzy, mieszkający w bu-
dynkach przy ulicy Przyjaźni, 
dlatego potrzebne są inwesty-
cje w kolejne parkingi, bo ist-
niejące są „obłożone”.

Na koniec dyskusji do bu-
dowy parkingów nawiązał Mi-
kołaj Wajda – były radny Ra-
dy Miasta: - Był swego czasu 
obiecany bezpłatny parking 
w jednym miejscu Michałko-
wic. W międzyczasie zawią-
zał się komitet, który projekt 
zdecydowanie, głosami 70% odrzucił. Odstąpiono więc od 
inwestycji. Dziś obserwuję, że część osób, które wówczas 
były przeciw, dziś głośno przekonują, że jest on potrzebny 
– mówił dobitnie.

Dalsza dyskusja poszła w innym kierunku, choć też do-
tyczyła konkretnego zagospodarowania terenu między 
budynkami. Pomysł takiego zagospodarowania w rejonie 
Przyjaźni 24, 26 przedstawił Zbigniew Równiak. - Wnio-
skuję o to, by rozmieścić tam ławki, po-
sadzić krzewy, co spowoduje, że miesz-
kańcy będą mieli gdzie wyjść blisko do-
mu, ale też z drugiej strony ograniczy-
łoby to robienie skrótów osiedlowymi 
chodnikami. Mieszkaniec ten postulował 
także, by dokonać kontroli oświetlenia 
zewnętrznego. Zaproponował, by osie-
dlowi konserwatorzy mieli wieczorne dy-
żury, aby orientować się, które lampy 
nie świecą. Złożył też wniosek o przeło-
żenie nawierzchni chodnika przed klat-
kami schodowymi przy ulicy Przyjaź-
ni 24-24A-24B, co zaprotokołowała Ko-
misja.

Ostatni problem, nad jakim dyskutowano dotyczył nie-
sprzątania po psach: - Rano widzę jak to wygląda – wypro-
wadzający, gdy pies się załatwi, to patrzy na okna, czy ktoś 
to widział, czy nie i wtedy podejmuje decyzję: sprzątam, 
nie sprzątam. a popołudniu niekiedy w tym samym miejscu 
dzieciaki rozkładają się na kocykach i nieświadome tam się 
bawią – relacjonował jeden ze zbulwersowanych mieszkań-
ców ulicy Przyjaźni. Złożył w związku z tym wnioski o wy-
dzielenie terenu do legalnego wyprowadzania czworonogów 
oraz o zamontowanie większej ilości koszy na psie odchody.

Sprawozdania
Ta część poprzedzała dyskusję. Sprawozdanie z dzia-

łalności Rady Osiedla w latach 2013-2018 zaprezentowa-
ła Barbara Henel. Na wstępie zasygnalizowała, że choć 

RO zaczynała w 11-sto, to kończyła w 9-o osobowym skła-
dzie. Najpierw zrezygnowała Barbara Chrobak (posłan-
ka na Sejm RP – dop.), a w trakcie kadencji zmarł Ge-
rard Lattka, którego – jak wyraziła – bardzo brakowało 
podczas cyklicznych spotkań. Dalej, Wiceprzewodnicząca 
RO komentowała najważniejsze roboty, jakie wykonywa-
ne były i są w osiedlu. Do nich zaliczyła: rozpoczęcie usu-
wania glonów z elewacji oraz systematyczną przebudowę 
śmietników, co podchwycili też inni zarządcy nieruchomo-
ści w mieście. Zdaniem Rady Osiedla – można uznać to za 
sukces. Ważne zadania – zdaniem RO – to remonty bal-
konów, dźwigów osobowych, malowanie klatek schodo-

wych i wygospodarowywanie 
dodatkowych miejsc postojo-
wych. Często na posiedze-
niach RO dyskutowano o czy-
stości w osiedlu i skuteczno-
ści firmy sprzątającej, a także 
postępach w zwrotach za wy-
mianę stolarki okiennej. Dzi-
siaj nie ma zaległości, zwro-
ty realizowane są na bieżąco.

Lucjan Błachno – kie-
rownik ADM, poza przypo-
mnieniem najważniejszych 

robót remontowych ubiegłego roku i informacją o pro-
wadzonych w roku bieżącym pracach, skupił się w swo-
im sprawozdaniu na realizacji wniosków z ubiegłorocz-
nego zebrania. Mieszkańcy wówczas przegłosowali trzy 
i wszystkie zrealizowano. Dłużej zatrzymał się przy wnio-
sku nr 3. Przeprowadzić analizę kosztów c.o. w budyn-
kach mieszczących się przy Wł. Andersa 4, 6, 8 za okres 
1. 01.-31. 12. 2017 r. Szef ADM mówił: 

- Dokonano szczegółowej analizy zu-
życia ciepła w poszczególnych budyn-
kach pod kątem prawidłowości wskazań 
urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz 
zgodności obowiązujących cen w kon-
kretnych grupach taryfowych związa-
nych z dostawą ciepła dla budynków. 
Przedmiotem zainteresowania wówczas 
była ocena możliwości zmiany mocy za-
mówionej w oparciu o metodykę zużycia 
ciepła oraz średniodobowe temperatury 
zewnętrzne. W wyniku tych prac usta-
lono, że budynki przy Wł. Andersa 6, 
8 dysponują mocą grzewczą odpowia-
dającą w pełni zapotrzebowaniu w cie-

pło w każdych warunkach atmosferycznych. W przypadku 
budynku przy Wł. Andersa 4 dokonano zmiany zamówio-
nej mocy cieplnej o 10 kW – relacjonował Lucjan Błachno.

Sprawozdania, dyskusja, wybory do RO. Nad prawidło-
wym przebiegiem obrad pieczę sprawowało Prezydium Ze-
brania w składzie: Dariusz Bochenek – przewodniczą-
cy, Zdzisława Skrzypiec-Kijo – sekretarz, Barbara Henel 
i Robert Japtok – asesorzy. Komisję Wnioskową stworzy-
li: Mikołaj Wajda – przewodniczący, Maria Famuła i Piotr 
Cieluch – członkowie. W Komisji Skrutacyjno-Wyborczej 
pracowali: iwona Sprot, Agnieszka Jarczyńska, Wiolet-
ta Cieluch. Władze Spółdzielni reprezentowali: Jolanta So-
bek, Krystyna Śliwiok, Marek Grzyb.

Rafał Grzywocz

Ostatni problem, nad jakim dyskutowano dotyczył nie-

życia ciepła w poszczególnych budyn-
kach pod kątem prawidłowości wskazań 
urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz 
zgodności obowiązujących cen w kon-
kretnych grupach taryfowych związa-
nych z dostawą ciepła dla budynków. 
Przedmiotem zainteresowania wówczas 
była ocena możliwości zmiany mocy za-
mówionej w oparciu o metodykę zużycia 
ciepła oraz średniodobowe temperatury 
zewnętrzne. W wyniku tych prac usta-
lono, że b
8
dającą w pełni zapotrzebowaniu w cie-

pło w każdych warunkach atmosferycznych. W przypadku 

Osiedle „Michałkowice”
Wnioski przyjęte podczas 

Zebrania Osiedlowego 
przeprowadzonego 25 kwietnia br. 

w „Zameczku”:
1) W planie remontów na 2019 rok 

administracja uwzględni położe-
nie nawierzchni chodnika przy 
ul. Przyjaźni 24-24A-24B.

2) W planie remontów na 2019 rok 
administracja rozważy zagospo-
darowanie terenów przy ul. Przy-
jaźni 24-26.
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Rozwiązania zagadek logicznych: 
Zagadka słowno-logiczna

Diecezja, Zupa, Ironia i Śruba z pierwszych 
liter powstanie Dziś, a jeśli przed dziś był czwar-
tek, to dziś jest piątek, a za dwa dni będzie nie-
dziela, czyli: za dwa dni będzie niedziela.

Kto kim jest?
- Czapski – kowalem
- Młot – piekarzem
- Rogalik – rzeźnikiem
- Kiełbasa – czapnikiem

Dzielenie jabłek

Były obecne tylko 3 osoby:
- Syn jako syn.
- Ojciec jako ojciec i syn.
- Dziadek jako ojciec.

Złodziej
Bo zapukał.

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 terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro Rozliczeń eC i innych Mediów SSM

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

11. 06.  Władysława Jagiełły 31a, b, c, 33e

12. 06. Władysława Jagiełły 33a, b, c, d, 39e

13. 06. Władysława Jagiełły 35a, 39a, b, c, d

14. 06. Władysława Jagiełły 35b, 37a, 41a, b, c, d

15. 06. Władysława Jagiełły 35c, d, 37b, c, d,

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

11. 06.
Okrężna 1, 2,

Niepodległości 58a, b, c
Walerego Wróblewskiego 41c, d,e

12.06.
Okrężna 3, 4,

Niepodległości 58d, e, f, g, 64a
Walerego Wróblewskiego 51d, 53a, b, c, d

13. 06.
Okrężna 5, 6

Niepodległości 64b, c, 66a, b, c
Walerego Wróblewskiego 53e, f, g, h, 61a, b

14. 06.
Okrężna 7, 8,

Niepodległości 66d, e, f, g, h, i
Walerego Wróblewskiego 61c, d, 63a, b, c,

15. 06. Walerego Wróblewskiego 63d, e, f, g, h, i

Adam Cebula jest przewodniczą-
cym Rady Miasta Siemianowi-

ce Śląskie. Jest także wiceprzewod-
niczącym Rady Nadzorczej SSM. 
W tym roku ponownie wybrany zo-
stał do Rady Osiedla Bańgów.

Budżet obywatelski wprowadziliśmy 
w naszym mieście w 2014 roku. Pierw-
sza edycja, pilotażowa, miała zakty-
wizować mieszkańców, umożliwić im 
bezpośrednią decyzję, na jaki cel wy-
dać pieniądze przyznane poszczegól-
nym osiedlom. W kolejnych latach ule-
gał on zmianom, których byliście au-
torami.

Dziś miasto podzielone jest na ma-
łe okręgi, co powoduje, że inwestycje 
powstają blisko Was. Jako mieszkań-
cy możemy składać projekty również 
w kategorii „ogólnomiejskiej”, a dzie-
ci i młodzież mogą decydować, na co 
same przeznaczą 200 tys. zł. Kolejną 
ważną zmianą, była możliwość reali-
zacji inwestycji na terenach np. spół-
dzielczych. Ta poprawka z kolei, zak-
tywizowała społeczność zamieszkują-

cą w zasobach siemianowickich spół-
dzielni. Ostatnio wprowadzono głoso-

wanie wyłącznie drogą elektroniczną.
Jak wiele udało nam się już zrobić, 

ile placów zabaw, skwerów, parkin-
gów, terenów wypoczynkowych i spor-
towych powstało możemy się przeko-
nać przemierzając nasze ulice i osie-
dla. Jeszcze nie powstały wszystkie 
inwestycje z „budżetu obywatelskie-
go 2018” a już jesteśmy po weryfikacji 
projektów na rok 2019.

Byłem w 2014 roku jedną z osób, 
która lobowała za taką formą demo-
kracji bezpośredniej. Z radością ob-
serwuję coraz większą ilość wnio-
sków, coraz większe zaangażowanie 
naszych mieszkańców w tym świę-
cie naszej samorządności. Zachęcam 
gorąco Państwa do głosowania. Od 
28 maja 2018 możemy poprzez swój 
głos bezpośrednio wpłynąć na zmia-
nę naszego otoczenia. Zachęcam rów-
nież Państwa do zastanowienia się, co 
jeszcze warto zmienić, poprawić wokół 
swojego miejsca zamieszkania i zgło-
sić ten pomysł do realizacji w budże-
cie obywatelskim 2020!

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

Remonty, pielęgnacje
W osiedlach spółdzielczych w wielu miejscach widać pracujących robotników i służby ADM. Zadań do wyko-

nania spoglądając w tegoroczne plany remontów jest sporo. Remonty balkonów i elewacji, dachów, czy 
klatek schodowych. Budowa stanowisk kontenerowych na odpady, pielęgnacja zieleni, czy dochodzące do tego 
wszystkiego niespodzianie awarie, którymi pilnie trzeba się zająć…

Osiedle „Młodych”
Kolejny miesiąc przyniósł początek 

potężnych robót na elewacjach dwóch 
budynków – przy Placu Józefa Skrze-
ka i Pawła Wójcika 6 oraz Niepodle-
głości 26-28. W maju zainicjowano re-

mont ścian w ramach ogólnospółdziel-
czego programu „Renowacja elewacji 
na lata 2018-2020”. Robotnicy zajmują 
się między innymi warstwą styropiano-
wą. Na końcu będzie malowanie.

Ekipę remontową widać jeszcze na 
jednej elewacji – segmencie budynku 
Bohaterów Westerplatte 8. Tu już od 
jakiegoś czasu prowadzony jest kapital-
ny remont balkonów. Na budynku Bo-
haterów Westerplatte 4-12 to trzeci re-
alizowany segment na przestrzeni lat – 
po kolejno remontowanych – „12” i „10”.

W maju administracja zleciła rów-
nież odświeżenie osiedlowych klom-
bów, żywopłotów. Nowe nasadzenia 
pojawiły się nie tylko na Skwerze La-
wendowym, ale również rabatach ulo-
kowanych między wysokimi budynka-
mi Alei Młodych.

Klatka po klatce prowadzona jest wy-
miana wodomierzy w mieszkaniach. 
Teraz przy ulicy Jana Stęślickiego, 
wkrótce również i przy ZHP 3.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” przez ostatnie 

tygodnie oddano do użytku trzy po-
malowane klatki schodowe. Praktycz-
nie równocześnie prowadzone były ro-
boty przy:

- Komuny Paryskiej 6A, B 
- Tadeusza Kościuszki 3.
Były to największe prowadzone 

ostatnio roboty w tymże osiedlu.

Konserwatorzy zajmują się na bie-
żąco wymianą odcinków pionów w bu-
dynkach. Ostatnio między innymi przy:

- Komuny Paryskiej 1
- Jana Pawła ii 22
Obie roboty dotyczyły kanalizacji.

Poza wspomnianymi pracami, to też 
czas pierwszych pokosów trawy i przy-
cięcia żywopłotów.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W maju zakończono realizację pro-

jektu budowy nowego stanowiska kon-
tenerowego dla użytkowników z klatek 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 16-
17. Na ten rok, jeśli chodzi o śmietniki, 
to nie koniec. Jako następny w planach 
administracji widnieje śmietnik w rejo-
nie budynków przy Okrężnej 1 i 8.

Na podstawie protokołu konieczno-
ści robót wykonano remont dachu przy 
ulicy Okrężnej 15. Po licznych zgło-
szeniach mieszkańców o przeciekach 
nie można było długo czekać i roboty 
dekarskie podjęto jeszcze w maju.

Do zakończonych prac dopisujemy 
również prace związane z doraźnym 
remontem elewacji wraz z balkonami 
budynku przy ulicy Hermana Wróbla 
2. Za to na bieżąco ADM zleca wymia-
nę wodomierzy – według potrzeb – na 
kolejnych adresach, a także prace pie-
lęgnacyjne osiedlowej zieleni.

Osiedle „Chemik”
Dwa duże zadania realizowane są 

aktualnie w osiedlu „Chemik”. To trwa-
jąca od kilku tygodni wymiana dźwi-
gu osobowego w wieżowcu przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 73 oraz 
remont następnego parteru budynków, 
tj. Alfonsa Zgrzebnioka – klatka „39”.

Oprócz tego, osiedlowi konserwato-
rzy zajmują się między innymi awaryj-
ną wymianą pionów wodnych.

Otoczenie budynków też ma znacze-
nie dla komfortu zamieszkania, dlate-
go w maju zlecono przycinkę żywopło-

tów i nasadzenie kwiatów w osiedlo-
wych rabatach, donicach Rynku Byt-
kowskiego oraz tzw. „małego rynku”, 
położonego między przystankiem au-
tobusowym ulicy Walerego Wróblew-
skiego a budynkiem tej ulicy „73”. 
W ziemi zasadzono: begonie, lobe-
lie, aksamitki, pelargonie. ADM planu-
je nasadzenia jeszcze w innych miej-
scach osiedla.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” w ostatnich 

tygodniach dzieje się wyjątkowo du-
żo, a to ze względu na to, że do bieżą-
cych robót prowadzonych przez Spół-
dzielnię, doszło kilka dużych inwesty-
cji miejskich, związanych między inny-
mi z Budżetem Obywatelskim. Admini-
stracja w ostatnich tygodniach zleciła 
między innymi montaż nowych opraw 
typu LED w oświetleniu wejść do kla-
tek schodowych przy W. Wróblew-
skiego 26A, B, C, 28A, B. Można po-
wiedzieć, że to element robót wykoń-
czeniowych związanych z niedawną 
renowacją elewacji tegoż budynku. 
Zgodnie z planem wykonano również 
kapitalny remont zniszczonych/wysłu-
żonych schodów do klatek przy uli-
cy Grunwaldzkiej 3A, B, C. Zamon-
towano też przy okazji nowe balustra-
dy wraz z poręczami. Przy tej samej 
ulicy, pod adresem Grunwaldzka 9B, 

ciąg dalszy na str. 14

 os. „Bańgów”. By było estetycznie i… bezpiecznie 
– rondo-zieleniec przy M. Skłodowskiej-Curie 51-53

os. „Chemik”. Kompleksowy remont kolejnego parteru 
- tu: A. Zgrzebnioka 39
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ciąg dalszy ze str. 13
tyle że na galeriach budynku, zostały 
wymienione stare pochwyty na nowe, 
metalowe powlekane igielitem.

Duże prace prowadzi Urząd Miasta. 
Trwa wymiana nawierzchni części uli-
cy Władysława Jagiełły od wjazdu 

w osiedle w rejonie Stawu Brysiowe-
go i gmachu sądu do góry, w kierunku 
cmentarza i pętli autobusowej. Wzdłuż 
ulicy remontowany jest równocześnie 
chodnik. „Węzłowiec” czeka w tym ro-
ku jeszcze jeden znaczny remont dro-
gi. Chodzi tym razem o główną ulicę 
Grunwaldzką wraz z jej odnogami. 
Tym również zajmie się UM.

Kolejną inwestycją miejską jest par-
king, jaki powstaje na wydzielonej czę-
ści trawnika przy wjeździe w osiedle 
tzw. II etapu na wysokości budynku 
przy Władysława Jagiełły 25. Czy ko-
lejne miejsca postojowe odciążą, choć 
częściowo parkingi i ulice osiedlowe 
położone w głąb osiedla? Zobaczymy.

Trzecią inwestycją miejską jest no-
wy plac zabaw dla dzieci, zlokalizowa-
ny w pobliżu budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 37D. Po odbiorze 
technicznym przekazany zostanie on 
pod zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Jako ciekawostkę 
można dodać, że to właśnie w osiedlu 
„Węzłowiec” jest największe zagęsz-
czenie placów zabaw, jeśli nie w mie-
ście, to na pewno w zasobach spół-
dzielczych. Nowa inwestycja będzie 
dziewiątym placem zabaw, administro-
wanym przez ADM „Węzłowiec”.

Osiedle „Michałkowice”
Przełom maja i czerwca to okres in-

tensywnych robót w kilku miejscach Mi-
chałkowic i w różnym zakresie. Trud-
no wskazać, co ważniejsze, bo każda 
z realizowanych pozycji ma znaczenie 

dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy 
budynków przy ulicy Władysława Si-
korskiego 2 i 4 oraz użytkownicy gara-
ży będą w najbliższym czasie przyzwy-
czajać się do tego, że ich śmietnik za-
mykany będzie na klucz. Aktualnie koń-
czą się prace przy zabudowie dwóch 

stanowisk kontenerowych, przeznaczo-
nych do składowania odpadów komu-
nalnych. Kluczyki do furtek rozdane zo-
staną po zakończeniu inwestycji.

Innym ważnym zadaniem, jakie re-
alizowane jest w tym osiedlu to reno-
wacja elewacji budynku przy ulicy Wy-
zwolenia 6A – tak od frontu, jak i od 
strony ściany szczytowej. Budynek ten 
został ujęty w planie robót remonto-
wych komisyjnie jakiś czas temu i wpi-
sany do wykonania na ten rok. Robot-
ników tam widać i słychać będzie jesz-
cze przez dobrych kilka tygodni…

W tej chwili dobiegają powoli koń-
ca prace malarskie w ostatniej klatce 
schodowej osiedla przeznaczonej do 
kompleksowego odmalowania w tym 
roku. Ekipa remontowa pracuje teraz 
przy Stawowej 11 i małymi kroczkami 
zbliża się do końca robót.

Osiedle „Bańgów”
Wkrótce do nowego, przeznaczone-

go na składowanie odpadów komunal-
nych, stanowiska kontenerowego, ja-
kie wykonano przy ulicy M. Skłodow-
skiej-Curie 8 i obok garaży, wstawio-
nych zostanie kilka pojemników. Klu-
czyki do nowego śmietnika mieszkańcy 
klatek M. Skłodowskiej-Curie 61-89, 
wspólnoty mieszkaniowej bloku „81” 
oraz użytkownicy garaży SSM odbie-
rać będą jednocześnie wraz z likwida-
cją dotychczas funkcjonujących dwóch 
śmietników (przy M. Skłodowskiej-
-Curie 77 i za garażami SSM). W ma-
ju wykonano koperty drogowe, a rów-

nież ma pojawić się oznakowanie pio-
nowe, mające uniemożliwić nieuważ-
nym kierowcom tarasowanie dojazdu 
i utrudnianie swobodnego opróżniania 
pojemników przez firmę odbierającą.

Problem blokowania samochodami 
wejść do stanowisk kontenerowych, 

komór zsypowych w SSM nie należy 
do rzadkości. W co najmniej kilkunastu 
miejscach mamy też przypadki rozjeż-
dżania osiedlowych trawników, ku fru-
stracji zwolenników utrzymania osie-
dlowej zieleni. Jednym z takich miejsc 
jest niewielkie rondo, jakie znajdu-
je się w rejonie szkoły i blisko wejść 
do klatek m. in. M. Skłodowskiej-Cu-
rie 51-53. Administracja zdecydowa-
ła się na zabezpieczenie kamieniami 
ronda-trawnika i znajdującego się na 
nim klombu. Ważnym argumentem by-
ła konieczność udrożnienia tej ulicy, 
będącej równocześnie drogą pożaro-
wą. Ciasno zaparkowane samochody 
po zewnętrznej i wewnętrznej stronie 
rondka znacznie utrudniałyby wjazd 
ciężkim sprzętem. To warto mieć na 
uwadze również w innych częściach 
tego osiedla SSM, jak i innych.

W osiedlu „Bańgów” od kilku mie-
sięcy prowadzona jest systematycz-
nie naprawa bądź wymiana uszko-
dzonych elementów instalacji odgro-
mowej, osadzonej na dachach budyn-
ków. W ostatnich tygodniach takie pra-
cy miały miejsce przy Marii Skłodow-
skiej-Curie 61-67, 69A, 75. Za to we-
dług informacji administracji wszyst-
kie kominy wentylacyjne posiadają już 
siatki zabezpieczające.

Pielęgnacja osiedlowej zieleni to 
ważny element zlecanych przez kie-
rownictwo ADM zadań na przełomie 
maja i czerwca. Zdjęcia - patrz str. 16.

 Rafał Grzywocz

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

Remonty, pielęgnacje

os. „Tuwima”. Przy ks. Jana Kapicy 5 nad wejściem  
do klatki schodowej zamontowano daszek

os. „Węzłowiec”. Na terenie SSM przy Wł. Jagiełły 37D 
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

stworzono nowy plac zabaw
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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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PROTeZy ZĘBOWe

   LeCZeNie ZĘBÓW w ramach

BARDZO KRÓTKie TeRMiNy 
www.dentomed.com.pl

ul. e. Orzeszkowej 20,
Siemianowice Śląskie-Michałkowice,

tel. 32 228-80-97  od 8:00 do 20:30

Są tematy, od których w dłuż-
szej perspektywie trudno 

nam będzie uciec. Do nich zali-
cza się proces/nawyk oddzielania 
surowców wtórnych od zwykłych 
śmieci.

Warto wiedzieć od „przepisowej 
podszewki”

Założone do spełnienia 
przez gminy – w tym Siemia-
nowice Śląskie – poziomy re-
cyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych 
i szkła na poszczególne la-
ta, określone są przez Rozpo-
rządzenie Ministra Środowi-
ska w sprawie poziomów re-
cyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzy-
sku innymi metodami niektó-
rych frakcji odpadów komu-
nalnych. I tak były to kolejno: za rok 
2012 – 10%, 2013 – 12%, 2014 – 14%, 

2015 – 16%, 2016 – 18%, 2017 – 20%. 
Obecnie w 2018 jest do osiągnięcia po-
ziom 30%, dalej w 2019 będzie 40%, 
a w 2020 – co najmniej 50 %.

Rozporządzenie określa także spo-
sób wyliczenia uzyskanego poziomu. 
Określony on jest stosunkiem łącznej 
masy odpadów papieru, metalu, two-

rzyw sztucznych i szkła poddanych 
w danym roku do recyklingu i przygo-

towanych do ponownego użycia po-
chodzących ze strumienia odpadów 
komunalnych z gospodarstw domo-
wych do łącznej masy wytworzonych 
przez mieszkańców odpadów papie-
ru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

Z informacji zebranych w „Analizie 
stanu gospodarki odpadami komunal-

nymi na terenie miasta za 
rok 2017” wynika, że system 
w zasadzie funkcjonuje pra-
widłowo. Gmina Siemianowi-
ce Śląskie osiągnęła w 2017 
roku wymagany, co najmniej 
20-procentowy pułap w za-
kresie poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponowne-
go użycia odpadów: papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, 
szkła. Dokładnie 23,08%. 
Przed mieszkańcami, gminą 
jeszcze jednak sporo pracy, 

by dobić co najmniej do pułapu 30%. 
A gdzie tam poziom 50%… rg

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

os. „Michałkowice”. Wkrótce odbiór techniczny 
nowych śmietników – Wł. Sikorskiego 2 i 4

os. „Młodych”. Rozpoczęła się kompleksowa 
renowacja elewacji budynków - tu jeden z pierwszych 

adresów Niepodległości 26-28

os. „Bańgów”. Wkrótce w nowym stanowisku 
kontenerowym pojawią się pojemniki

 - M. Skłodowskiej-Curie 8

os. „Węzłowiec”. Zgodnie z Planem Remontów aktualnie 
dokonywany jest remont schodów wejściowych do 

klatek schodowych Grunwaldzka 3A,B,C.

os. „Chemik”. Nowe rośliny - ma być kolorowo

os. „Centrum”. Kolejny krok do poprawy wizerunku 
klatek na najbliższe lata - Komuny Paryskiej 6

os. „Tuwima”. Czyszczono kaskadę 
przy ul. W. Korfantego 10

os. „Węzłowiec”. Remont dachów nad lokalami 
użytkowymi przy ul. W. Wróblewskiego 26A, B, C 

i 28A, B. Pod 26A i 26C prace wykonano.

Remonty, pielęgnacje
Czytaj str. 13
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Z jednej strony ogrom prac skła-
dających się na to, by żyło się 

nam lepiej, bezpiecznie, a z drugiej 
zniszczenia, które na pewno temu 
celowi nie służą.

Ciekawe kiedy zrozumiemy, że nisz-
czymy swoje, a niszcząc zubażamy re-
montowe budżety nie mówiąc o fatal-
nym wpływie na wygląd otoczenia.

Przypominamy, że non stop aktualna 
jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 
tj. zakończone albo wyrokiem sądu, al-
bo ugodą ze sprawcą, który zobowią-

że się do naprawy zniszczeń i pokrycia 
kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na zgłoszenia. 
Jeżeli ktoś zamierza przekazać takie 
informacje, to należy składać je pi-
semnie, bądź telefoniczne w Dziale 
GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja za-
pewniona. pes

A w osiedlach zanotowano:
Węzłowiec”

- Wł. Jagiełły/garaże przy GPZ – ba-
zgroły na elewacji.

„Chemik”
- Niepodległości 57 – zdewastowano 

drzwi piwniczne.

„Bańgów”
- K. Szymanowskiego 4 – rozbito szy-

bę w drzwiach i płytki w wejściu do 
klatki schodowej.

im. Juliana Tuwima
- Okrężna 15 – wyrwano samozamy-

kacz.
„Młodych”

- Niepodległości 22-24 garaże/Dolna 
– bohomazy na elewacji,

- Boh Westerplatte 2 – skradziono po-
krywę studzienki kanalizacyjnej.

„„Centrum”
- Powstańców, plac zabaw – wyrwa-

no kilka sztachet ogrodzenia.

Długie wakacje
Warto tę datę podkreślić sobie w ka-

lendarzu grubą krechą, bo zwykle wy-
gląda to tak, że na początku 
wakacji jest bardzo duże za-
interesowanie półkoloniami ze 
strony opiekunów dzieci. Bywa 
więc, że potrzebna jest lista re-
zerwowych. Dlatego lepiej nie 
zwlekać z zapisem. Na jeden 
dwutygodniowy turnus przewi-
dziano tylko 45-50 miejsc.

Podstawowym warun-
kiem uczestniczenia dziecka 
w półkoloniach jest ukończe-
nie I klasy szkoły podstawowej. Jak tłu-
maczył swego czasu Zbigniew Krup-
ski – kierownik DK „Chemik” – Chodzi 
o to, żeby dzieci, jakie do nas przyjdą, 
miały już pewne doświadczenie w gru-
pie. To niezbędne, bo nasze zajęcia 
to przede wszystkim zabawa i aktyw-
ny wypoczynek wśród rówieśników, 
nie tylko na miejscu w ośrodku kultury, 

ale i na wspólnych wycieczkach. Trud-
no byłoby wychowawcom skupiać całą 
swoją uwagę na pojedynczych uczest-

nikach, mając opiekę i odpowiedzial-
ność za kilkudziesięcioosobową grupę 
– zaznaczał. 

Program tegorocznych półkolonii jak 
zwykle będzie obfitował, w takie atrak-
cje jak: wyjścia na basen, place za-
baw, boiska, wycieczki po mieście 
i autokarowe. Cała wakacyjna karu-
zela w DK „Chemik” (os. „Chemik”, ul. 

Niepodległości 51) ruszy w ponie-
działek, 2 lipca br. Dwa tygodnie po 
zapisach...

A w „RENOMIE” zniżka
Nie tylko na półkoloniach będzie 

warto długo i miło spędzić wolny 
czas. Krócej, ale za to intensyw-
nie można spróbować się zabawić 
w wakacje – na przykład w kręgle 
– w Centrum Rozrywki „RENOMA”.

Tylko na okres wakacji dzie-
ci i młodzież mają zniżkę 20% 
za każdą godzinę gry – za 
okazaniem legitymacji szkol-
nej – od poniedziałku do piąt-
ku od 11.00 do 17.00 (ostat-
nia godzina gry od 16.00). Bę-
dąc w „ReNOMie” możemy 
nie tylko pograć w kręgle, ale 
także w piłkarzyki, bilard czy 
lotki. Jest też bar, gdzie moż-
na przysiąść i czegoś się na-

pić albo coś przegryźć.
„ReNOMa” mieści się w osiedlu 

„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00.

To będą jedne z najdłuższych wakacji 
ostatnich lat, trzeba to wykorzystać! rg

Ważna data – 13 czerwca br.

Zapisy na półkolonie!
T ylko dwa tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia letnich półkolonii, or-

ganizowanych co roku w okresie wakacji przez Dom Kultury „Che-
mik”. Zapisy – jak informuje kierownictwo – będą przyjmowane osobiście 
13 czerwca br. (środa) od 16.00.

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

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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T +48 881 600 567
ul. Niepodległości 25, 41-106 Siemianowice Śl.

w ofercie także:

(z metra)(z metra)

TAPETY
OKLEINY
CERATY

TAPETY
OKLEINY
CERATY

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE
cena brutto:

4,90zł

Żarówka LED 10W E27

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

Żarówka LED 10W E27
cena brutto:

86,00zł

Czujnik tlenku węgla

86,00zł

Czujnik tlenku węgla

BARWA ŚWIATŁA: 

CIEPŁA
STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 

800 lm s-
51

2/
04

-1
8

W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20, 

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Przypominamy, 
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚReDNie UWAGi, 

PROBLeMy
dotyczące działu GZM
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Remontując  min imal i zu j  ha łas. 
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.

I N F O R M A C J A
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte  20 informuje, że 
28 czerwca 2018 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, 

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

1. ul. Walerego Wróblewskiego 71/20 o pow. 28,30 m2 cena wywoławcza 60.900,00 zł
1 piętro, 1 pokój, ślepa kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać od 08. 05. 2018 r. do 27. 06. 2018 r. po uprzed-
nim telefonicznym porozumieniu się z Administracją osiedla „Chemik” pod numerem tel. 32 228-57-78.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej 
się w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do  
28. 06. 2018 r. do godz. 1030, bądź też dzień wcześniej na konto SSM 

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znaj-
dują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania no-
tarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

ZARZĄD  SSM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemia-
nowicach Śląskich od kilku lat prowadzi ak-

cję „Otwórz drzwi swojego serca”, której celem jest 
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

W ramach tej inicjatywy pracownicy Ośrodka sta-
rają się przybliżyć mieszkańcom temat rodziciel-
stwa zastępczego i tym samym pozyskać kandyda-
tów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

MOPS chce zapewnić dzieciom doświadczonym 
przez los bezpieczny i wymarzony dom oparty na mi-
łości, zrozumieniu i bezpieczeństwie, dlatego poszuku-
je kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych.

Rodzice zastępczy to osoby, które decydują się wy-
chowywać dziecko, którego nie są biologicznymi ro-

dzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżon-
kowie, a także osoba samotna – niezamężna lub roz-
wiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni 
lub posiadać własne dzieci, być spokrewnieni lub nie-
spokrewnieni z przyjmowanym dzieckiem. Ponadto, 
aby zostać rodzicem zastępczym nie trzeba rezygno-
wać z pracy.

O tych i wielu innych kwestiach związanych z ro-
dzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl., pokój 28,  
tel. 32 765 62 28 lub pokój 35, tel. 32 765 62 35. 

Pracownicy Ośrodka odpowiedzą na Państwa pytania 
i poinformują o tym jak wygląda procedura zawiązania 
rodziny zastępczej.

Z O S T A Ń 
R O D Z I N Ą 

Z A S T Ę P C Z Ą
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Osiedle „Tuwima” Osiedle „Tuwima” Osiedle „Tuwima”

Bezpieczeństwo i remonty ulic…
…tym dwóm sprawom poświęcono najwięcej uwagi podczas corocznego zebrania Członków Spółdzielni z osiedla 
im. Juliana Tuwima, jakie odbyło się w drugiej połowie kwietnia w DK „Chemik”. Zresztą nie po raz pierwszy te spra-
wy zdominowały osiedlowy dyskurs…

Prezydium, komisje
Tegoroczne zebranie osiedlowe by-

ło o tyle ważne w porównaniu do kil-
ku ostatnich, że tym razem, w związku 
z zakończeniem kadencji Rady Osie-
dla, zgromadzeni w sali członkowie 
SSM – oprócz wysłuchania sprawoz-
dań i uczestniczenia w dyskusji – wy-
bierali w drodze głosowania przedsta-

wicieli do RO na kolejną, pięcioletnią 
kadencję – 2018-2023.

Żeby jednak wszystko odbyło się 
zgodnie z prawem, najpierw spośród 
uczestników należało wybrać Pre-
zydium Zebrania, a dalej – Komisję 
Wnioskową i Komisję Skrutacyjno-Wy-
borczą. Prezydium po przegłosowaniu 
zgłoszonych z sali kandydatur utwo-
rzyli:
- Zbigniew Jarosz – przewodniczący,
- Bronisław Breguła – sekretarz,
- Barbara Borszcz i Renata Soduś – 

asesorzy.
Do Komisji Wnioskowej weszli: Ma-

ria Lech, Beata Bernacikowska, Ry-
szard Osyra, zaś w Komisji Skruta-
cyjno-Wyborczej znaleźli się: Beata 
Prejs, edyta Bratek, Zdzisław Świ-
tała.

Po ich ukonstytuowaniu był czas na 
zgłaszanie kandydatur do Rady Osie-
dla. Tych wpłynęło 12. Pełny, jedena-
stoosobowy skład nowej RO, po taj-
nym głosowaniu i przeliczeniu wszyst-
kich głosów odczytano pod koniec ze-
brania.

Sprawozdania, a ciekawe
Po kilku minutach można było przejść 

do części sprawozdawczej. O tym, 
czym zajmowała się Rada Osiedla 
„Tuwima” w minionej kadencji, mówił 
konkretnie jej przedstawiciel – Ry-
szard Osyra. W trakcie 50 posiedzeń 

„wałkowano” szereg osiedlowych pro-
blemów: - Na przełomie 2013/2014 ro-
ku opiniowano wnioski dotyczące:
- sprzedaży alkoholu w sklepach na 

poszczególnych nieruchomościach 
„Tuwima”,

- przyspieszenia zwrotu ryczałtu za 
wymianę okien,

- budowę dodatkowych miejsc parkin-

gowych.
Kolejny rok – 2014/2015, kontynu-

ował Ryszard Osyra – wniósł tematy 
związane z:
- zagospodarowaniem wnęk pozsypo-

wych,
- doświetleniem osiedla,
- udostępnieniem dodatkowych miejsc 

postojowych dla osób niepełno-
sprawnych,

- montażu reklam na lokalach użytko-
wych,

- Budżetu Obywatelskiego na rok 
2016, czyli projektu obywatelskiego, 
dotyczącego budowy drogi i chod-
nika wzdłuż Hermana Wróbla 6-7. 
Z kolei na przełomie 2015/2016 ro-
ku zajmowaliśmy się, takimi tema-
tami jak:

- montaż anten na dachach budynków,
- budowa zamykanych śmietników,
- wyznaczenie miejsc na pojemniki su-

rowców wtórnych,
- projekt obywatelski w ramach Budże-

tu Obywatelskiego na budowę siłow-
ni na wolnym powietrzu przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 9 i moderni-
zację placu zabaw przy ulicy Okręż-

nej – później przez Miasto zrealizo-
wane. W następnym roku zgłasza-
liśmy propozycje budowy parkingu 
przy ul. Hermana Wróbla 3 i Leśnej 
13, jednak drugi wniosek nie otrzy-
mał akceptacji ze strony mieszkań-
ców – relacjonował zastępca prze-
wodniczącego RO. Mówiąc o ostat-
nim roku działalności tej kadencji 
Rady Osiedla, Ryszard Osyra wspo-
mniał między innymi o zaangażo-
waniu, jakim wykazali się członko-
wie – wspólnie z osiedlową admi-
nistracją – w przygotowaniu wyda-
rzeń związanych z 60-leciem SSM 
oraz opracowaniu projektów obywa-
telskich w ramach Budżetu Obywa-
telskiego na budowę:

- miejsc parkingowych przy ulicy Her-
mana Wróbla 7 w kierunku ulicy ks. 
Jana Kapicy,

- parkingu przy Leśnej 13 oraz z bu-
dżetu miasta budowy boiska przy uli-
cy Okrężnej.
Dorota Łącka – kierownik admini-

stracji, w swoim wystąpieniu nawią-
zała między innymi do zeszłoroczne-
go zebrania osiedlowego, na którym 
przegłosowano jeden wniosek do re-
alizacji. Dotyczył on ponownego rozpa-
trzenia przez Prezydenta Miasta moż-
liwości wybudowania zatoczki auto-
busowej w sąsiedztwie skrzyżowania 
ulic ks. Jana Kapicy/Hermana Wró-

Rada Osiedla wybrana na 
kadencję 2018-2023:
- Beata Bernacikowska

- Barbara Borszcz
- Bronisław Breguła

- Adam Górecki
- Danuta Kwiatkowska

- Maria Lech
- Wiesława Mika
- Ryszard Osyra

- Kazimierz Smakosz
- Renata Soduś

- Bolesław Zabawa
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bla. Urząd Miasta podtrzymał swoje 
dotychczasowe stanowisko – w otrzy-
manej korespondencji czytamy: Prze-
budowa zatoczki wiązałaby się z prze-
budową chodnika i wejściem na dział-
kę będącą w użytkowaniu SSM. Nie-
zależnie po remoncie nawierzchni ul. 
ks. J. Kapicy i zmianie organizacji ru-
chu w tym miejscu, został wyznaczony 
przy obecnym przystanku pas dla au-
tobusów. celem poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych, zostały zamontowa-
ne dodatkowe urządzenia odblaskowe 
doświetlone oprawami LeD.

Drugą część swojego wystąpie-
nia, kierownik administracji poświęci-
ła przypomnieniu najważniejszych za-
dań, jakie zostały wykonane w ubie-
głym roku.

Do nich należały m.in.:
- prace dekarskie na budynkach przy 

Okrężnej 1, Hermana Wróbla 6C, D,
jak i na lokalach użytkowych i gara-

żach,
- roboty ogólnobudowlane związane 

z remontem balkonów budynków 
– Wojciecha Korfantego 4B i 9B 
oraz Hermana Wróbla 2A, B, C

- odnawianie wejść i parterów wraz 
z malowaniem klatek – Wojciecha 
Korfantego 10A, B, C, Hermana 
Wróbla 9A, B, C.
W sprawozdaniu Dorota Łącka 

wspomniała też o:
- wykonaniu odglonowania pierwsze-

go w osiedlu „Tuwima” budynku, tj. 
przy ulicy Okrężnej 3 – od strony 
północnej,

- wyremontowaniu dwóch śmietników 
wraz z utwardzeniem terenu pod po-
jemniki na surowce wtórne – Okręż-
na 5 i W. Korfantego 14,

- naprawach chodników i stopnic schodo-
wych – W. Korfantego 17, Okrężna 3,

- modernizacji kabin dźwigów osobo-
wych – Okrężna 8, Wojciecha Kor-
fantego 10C.
Mówiąc o realizacji bieżącego pla-

nu remontów stwierdziła, że zadania 
idą zgodnie z założeniami. Do realiza-
cji planowane są kolejne prace (część 
z nich po zebraniu jest w trakcie lub 
została zakończona – dop. red.) robo-
ty remontowe na elewacji i balkonach 
budynku przy Hermana Wróbla 2, re-
mont klatek schodowych H. Wróbla 
6C, D, sukcesywna i doraźna wymiana 
pionów instalacji ciepłej i zimnej wody 
oraz wymiana wodomierzy w mieszka-
niach po upływie ich legalizacji, a tak-
że budowa nowych stanowisk kon-

tenerowych przy ulicach Wojciecha 
Korfantego 17 oraz Okrężnej 8.

Więcej patroli i remontów dróg
Głośno zachowująca się młodzież, 

gromadząca się późnym wieczorem 
i nocą na osiedlowych placach za-
baw przy ulicach Hermana Wróbla 
i Okrężnej, a także na terenie byłego 
gimnazjum przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego jest utrapieniem mieszkań-
ców okolicznych budynków. W miesią-
cach letnich to zjawisko z pewnością 
się nasili, dlatego na zebraniu popro-
szono służby mundurowe, by poświę-
ciły temu problemowi większą uwagę, 
między innymi poprzez zwiększenie 
ilości patroli. Problem sformułowano 
również jako jeden z wniosków z ze-
brania. Administracja krótko później 
wysłała pismo do Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śląskich. 

Inna mieszkanka zwróciła z kolei 
uwagę na uciążliwy hałas, tyle że 
w tym przypadku pochodzący z głośno 

pracujących silników motocykli i samo-
chodów, uruchamianych pod balko-
nami lokatorów – przy garażach ulicy 
Hermana Wróbla 17-21.

Później dyskusja poszła w innym kie-
runku. Justyna Jasińska, powołała 
się na pismo skierowane do Prezesa 
Zarządu SSM Zbigniewa Lekstona, 
dotyczące dodatkowego docieplenia 
budynku Hermana Wróbla 7.

Marian Odczyk – zastępca preze-
sa SSM ds. technicznych przypomniał, 
że również pisemnie udzielona została 
wszechstronna informacja, gdzie wy-
jaśniono uwarunkowania, jakimi kie-
rowano się opracowując komisyjnie 

„Plan renowacji elewacji na lata 2018-
2020”. Komisja techniczna, dokonu-
jąc przeglądów wszystkich budynków, 
w tym Hermana Wróbla 7, wytypo-
wała te budynki, które wykazują pil-
ną potrzebę wykonania prac remon-
towych. Zarząd SSM przewiduje pod-
jęcie działań związanych z kontynu-
owaniem tego programu w kolejnych 
latach, uwzględniając w szczególno-
ści te elewacje, które wykonane zosta-
ły według „starych zasad” – z cieńszą 
warstwą styropianową – w tym równie 
uwzględniając budynek H. Wróbla 7.

Krystyna Bratek postulowała, by 
rozważyć możliwość docieplenia ścia-
ny szczytowej tego budynku pomiędzy 
dylatacją klatek C i D. W odpowiedzi 
usłyszała, że wykonany zostanie prze-
gląd techniczny z udziałem przedsta-
wiciela Rady Osiedla i na podstawie 
spisanych wniosków, podjęta zostanie 
konkretna decyzja.

Sporo podczas dyskusji mówiono 
o potrzebach remontowych niektórych 
osiedlowych dróg i parkingów, admini-
strowanych przez Urząd Miasta. Ma-
ria Lech zawnioskowała o remont ulicy 
biegnącej przy budynku Hermana Wró-
bla 8-9. Z ponownym wnioskiem o re-
mont ulicy wraz z parkingami wzdłuż 
budynków Wojciecha Korfantego 1-2 
wystąpił Ryszard Osyra. Roboty te zo-
staną wykonane w miarę posiadanych 
środków finansowych – brzmiała odpo-
wiedź przedstawiciela Urzędu Miasta. 
Wcześniej pod dyskusję poddano pro-
blem braku chodników od budynku Her-
mana Wróbla 7 w kierunku ulicy ks. 
Jana Kapicy i dostatecznego oświetle-
nia parkingów w tym rejonie.

Widząc postępy prac przy zabudo-
wie kolejnych osiedlowych śmietników, 
Teofil Wrzoszczyk zwrócił się do kie-
rownictwa administracji z prośbą o wy-
budowanie przy budynku Okrężna 4 
nowego stanowiska kontenerowego 
w miejsce istniejącej pergoli.

Dorota Łącka – kierownik ADM po-
informowała, że prace remontowe, je-
śli chodzi o śmietniki trwają i systema-
tycznie według przyjętych planów bę-
dą oddawane do użytku kolejne takie 
stanowiska kontenerowe. 

Ogółem na podstawie tej dyskusji 
spisano i przegłosowano do realizacji 
3 wnioski. Dyskusji przysłuchiwali się 
i w razie potrzeby głos zabierali przed-
stawiciele władz Spółdzielni: Marian 
Odczyk i Marek Grzyb.

rg

Osiedle im. J. Tuwima
Wnioski przyjęte podczas 

Zebrania Osiedlowego 
przeprowadzonego 24 kwietnia br. 

w DK „Chemik”:
1. Zwrócić się do Komendy Miejskiej 

Policji o częstsze patrole i wzmo-
żone kontrole policji w rejonie: os. 
Wojciecha Korfantego, Hermana 
Wróbla, Okrężna i Leśna.

2. Zwrócić się do Urzędu Miasta 
z prośbą o ujęcie w budżecie mia-
sta remontu ulicy H. Wróbla 8-9, 
tj. od dyskontu „Biedronka” do we-
terynarii.

3. Rozważyć możliwość dodatkowe-
go doświetlenia parkingów przy uli-
cy H. Wróbla 7.
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Trzy razy trawa
Dzień dobry, pisze do Państwa 

w sprawie trawników na całym osie-
dlu, już nie mówię o ul. Grunwaldzkiej 
gdzie na zdjęciu, które dołączam moim 
zdaniem jest to niedopuszczalne że-
by trawa była wyższa od ławki. W owej 
trawie pies przynosi kleszcze ze spa-
ceru, po czym dzieci bawią się z psem. 
Po rozmowie z przedstawicielem Spół-
dzielni usłyszałem, że brakuje ludzi do 
pracy. Kiedyś w ramach odpracowania 
zadłużenia ludzie odśnieżali chodniki, 
teraz nie idzie tak zrobić, czy co? Bo ja 
ludzi siedzących w SSM nie rozumiem. 
W końcu za coś się płaci w czynszu, 
jest rozpiska za wywóz śmieci, na wy-
datki remontowe itd., czyli wychodzi na 
to, że mam wziąć kupić kosiarkę i ko-
sić na swój koszt, po czym wystawić 
fakturę Spółdzielni czy jak? Może inni 
nie umieją się odezwać, ale jestem ta-
kiego zdania, że należy walczyć o swo-
je, jeśli za coś się płaci duże pieniądze, 
bo od każdego lokatora się zbierze po 
symboliczne 2 zł i już jest 60 zł na jed-
nej klatce (w jeden miesiąc).

Z poważaniem Roman
Dane osobowe do wiad. redakcji.

Witam! Proszę o pilne skoszenie tra-
wy wokół budynku Wróblewskiego 71. 
Trawa miejscami przekracza wyso-
kość 70 cm. Jestem alergikiem a takie 
zaniedbanie z Państwa strony jest dla 
mnie zagrożeniem życia i zdrowia. Ak-
tualnie jestem na zwolnieniu lekarskim 
z powodu alergicznego obrzęku krta-
ni. Podejrzewam, że syf i niedbalstwo 
wokół bloku ma na to wpływ. Dodatko-
wo nie wspomnę o szerzącym się ro-
bactwie oraz negatywnym wizerunku 
naszego osiedla. Co roku jest ten sam 
problem, a trawa jest koszona dopiero 
kilka dni przed festynem, co na pew-
no nie jest przypadkiem... W związku 
z powyższym proszę sobie kosić 2 ra-
zy (wtedy, kiedy trzeba i przed imprez-
ką), wtedy wszyscy będą zadowoleni. 
Proszę o natychmiastową reakcję. 

Pozdrawiam serdecznie.
Lokator Wróblewskiego 71.

Dane osobowe do wiad. redakcji.
Dzień dobry

Jako mieszkanka osiedla „Chemik”, 
proszę o interwencję w następującej 
sprawie: Od dłuższego czasu wygląd 

osiedla na odcinku od ul. Wróblewskie-
go 39, 41 do Wróblewskiego 57 pozo-
stawia wiele do życzenia!!!.

Nieskoszona trawa bądź skoszona 
tylko częściowo, część budynków za-
rośnięta żywopłotem, tudzież żywopłot 
wygolony nieprofesjonalnie ze wszyst-
kich liści, do przysłowiowego zera. 
Brudne niezamiatane chodniki. Dozor-
cę zobaczyć można zbierającego po 
śmietnikach złom i puszki, na tym jego 
rola się kończy.

Od mieszkańców można usłyszeć, 
że osiedle nigdy wcześniej nie było tak 
zaniedbane. Brakuje nam poprzedniej 
pani dozorczyni, która to dbała o wize-
runek naszego osiedla. (Ditrich, prze-
praszam, jeśli przekręciłam nazwisko)

Przedstawiając powyższe proszę 
Pana Prezesa o spowodowanie roz-
wiązania problemu.

Z poważaniem
Kamilla B.

Dane osobowe do wiad. redakcji.
Zarząd SSM: W pełni potwierdza-

my uwagi przesłane w e-mailach na-
desłanych do redakcji. Spostrzeże-
nia te odzwierciedlają wygląd traw-
ników, szczególnie w części osiedli 
„Chemik” i „Węzłowiec” Powyższy 
negatywny stan został spowodowa-
ny tym, iż dotychczasowa firma, tj. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Siemianowice Śl. 
sp. z o.o. świadczące usługi na rzecz 
SSM, a polegające m.in. na kosze-
niu trawy zrezygnowała z prowadze-
nia tych prac, gdyż zlikwidowała dział 
zieleni. W konsekwencji nie podpisa-
no umowy na kontynuowanie tych 
robót. Niestety, mimo usilnych starań 
nie udało się administracjom osiedli 
pozyskać w to miejsce innych wyko-
nawców świadczących takie usługi. 
Większość z firm tłumaczy się bra-
kiem odpowiedniej ilości pracowni-
ków, którzy mogliby realizować te za-
dania. Uważamy jednak, iż ADM nie 
wykonały adekwatnie skutecznych 
działań w celu pozyskania nowych 
indywidualnych kontrahentów, cho-
ciażby w postaci apelu do mieszkań-

ców, którzy podjęliby się tych prac za 
stosownym wynagrodzeniem.

Mając na względzie zaistniały fakt 
Zarząd podjął decyzję o wyposaże-
niu konserwatorów w odpowiednie 
kosy spalinowe. Tym samym stwo-
rzono możliwości częściowego zła-
godzenia powstałego problemu. Do-
strzegając zaniedbania w tym za-
kresie w stosunku do kierownictwa 
osiedla wyciągnięto konsekwencje 
dyscyplinarne.

Za zaistniałą sytuację i wynikają-
cy z niej problem przerośniętej trawy 
przepraszamy.

RODO
Dzień dobry.

Od 25 maja 2018 r. zaczną po-
wszechnie obowiązywać postanowie-
nia Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
nr 119, str., w skrócie RODO). Co 
prawda, do dnia dzisiejszego nie zo-
stały przyjęte krajowe przepisy wdra-
żające RODO (i najprawdopodobniej 
nie zostaną uchwalone przed ww. da-
tą), niemniej jednak, od 25 maja br., 
postanowienia przedmiotowego roz-
porządzenia muszą być obligatoryjnie 
przestrzegane przez wszystkie pod-
mioty, które przetwarzają dane osobo-
we (tj. przedsiębiorców, stowarzysze-
nia, spółki prawa handlowego, spół-
dzielnie, itd.). Należy mieć na uwa-
dze, iż RODO jest pierwszym aktem 
prawnym w historii UE, który będzie 
stosowany bezpośrednio, tj. bez ko-
nieczności wcześniejszej implementa-
cji jego przepisów do krajowego sys-
temu prawnego. Dlatego też brak no-
wej ustawy o ochronie danych w ża-
den sposób nie zwolni z wymogu prze-
strzegania postanowień RODO i odpo-
wiedzialności względem przetwarza-
nych danych osobowych.

Do najważniejszych zmian wynikają-
cych z unijnego rozporządzenia moż-
na zaliczyć:

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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a) nowy model ochrony danych oso-
bowych. RODO opiera się na innym 
modelu ochrony danych osobowych, 
niż znany do tej pory. Podmiotem od-
powiedzialnym za przetwarzanie da-
nych jest administrator danych (Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa) i to on deleguje swoim pracowni-
kom obowiązki z tym związane. Na Za-
rządzie SSM będzie ciążyć odpowie-
dzialność prawna za wywiązywanie 
się z obowiązków wskazanych w RO-
DO przez wszystkich pracowników 
i podmioty współpracujące. W obec-
nym porządku prawnym, rozporządze-
nia wykonawcze do wciąż obowiązu-
jącej ustawy o ochronie danych oso-
bowych nakazują przyjęcie w orga-
nizacji PBI i wymuszają stosowanie 
zabezpieczeń (przykładowo określa-
ją wymaganą długość haseł do syste-
mów informatycznych). Tymczasem, 
od 25 maja 2018 r. każdy podmiot, któ-
ry przetwarza dane osobowe, zmuszo-
ny będzie samemu określić poziom za-
bezpieczeń, czyli jakie stosować pro-
cedury i jaką przyjąć dokumentację. 
Zadaniem administratorów danych bę-
dzie udowodnić, iż wskazane zabez-
pieczenia są adekwatne do zagrożeń, 
jakie mogą wystąpić w związku z prze-
twarzaniem. W tym celu każdy pod-
miot musi przeprowadzić szczegóło-
wą analizę ryzyka dotyczącą zasobów 
i przetwarzanych danych;

b) wysokie kary za nieprzestrzega-
nie RODO. Zgodnie z art. 83 RODO, 
maksymalna kara, jaka może zostać 
nałożona na administratora za nie-
właściwe przetwarzanie, może wy-
nieść do 20 000 000,00 euro;

c) możliwość żądania odszkodowa-
nia od administratora. Każda oso-
ba, która poniosła szkodę majątko-
wą lub niemajątkową, w wyniku na-
ruszenia przepisów RODO, zgodnie 
z art. 82 RODO, ma prawo uzyskać 
od administratora danych odszko-
dowanie. Wystarczy, że osoba fizycz-
na uzna, iż jej prawa zostały złamane 
(niespełnienie obowiązku informacyj-
nego, nieudzielenie żądanej informa-
cji o przetwarzaniu jej danych w wy-
maganym terminie, nieusunięcie da-
nych pomimo braku podstawy prawnej 
do ich dalszego przetwarzania) i bę-
dzie w stanie to udowodnić, zgodnie 
z RODO ma prawo wystąpić do sądu 
o przyznanie odszkodowania za po-
niesioną szkodę;

d) konieczność podawania szczegó-
łowych informacji dotyczących prze-
twarzania wszystkim osobom, od któ-
rych dane osobowe są pobierane lub 
których dane organizacja otrzymała 

od innego podmiotu, zgodnie z art. 
13 i 14 RODO – informacje o admini-
stratorze, podstawa prawna przetwa-
rzania z RODO, cele przetwarzania, 
okres przechowywania, odbiorcy da-
nych, źródło danych, etc;

e) konieczność zgłaszania naruszeń 
do organu nadzorczego. Obowiązkiem 
administratorów danych będzie zgła-
szanie, w ciągu 72 godzin od ich wy-
krycia, do właściwego organu nadzo-
ru (najprawdopodobniej UODO) przy-
padków naruszeń, które mogą skut-
kować zagrożeniem praw i swobód 
osób, których dane zostały naruszone. 
Brak zgłoszenia naruszenia obar-
czone jest wysokim ryzykiem nało-
żenia kary przez organ nadzorczy;

f) konieczność realizacji nowych lub 
rozszerzonych praw obywateli. Prze-
pisami RODO wprowadzone zostają:
- „prawo do bycia zapomnianym” (skie-

rowane do obywateli, którzy życzą 
sobie, by ich dane osobowe zosta-
ły usunięte);

- prawo do żądania przeniesienia da-
nych;

- wzmocnione prawo dostępu i wglądu 
obywatela w jego dane;

- prawo do uzyskania kopii danych 
osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania.
g) konieczność prowadzenia rejestru 

czynności przetwarzania danych oraz 
rejestru wszystkich kategorii czynności 
przetwarzania dokonywanych w imie-
niu innego administratora, zgodnie 
z art. 30 RODO;

h) konieczność aneksowania obowią-
zujących umów powierzenia przetwa-
rzania i/lub zawarcie nowych. Za każ-
dym razem, kiedy dostęp do danych 
osobowych zostaje przyznany ze-
wnętrznemu podmiotowi, w związ-
ku ze świadczeniem administrato-
rowi usług (przykładowo zewnętrz-
ny serwis iT, zewnętrzna rekruta-
cja pracowników, zewnętrze prowa-
dzenie spraw kadrowych, itp.), ob-
ligatoryjnie należy zawrzeć dodat-
kową umowę powierzenia przetwa-

rzania danych osobowych na mocy, 
art. 28 RODO. Ponadto, wybierając 
wykonawcę zawsze należy wcze-
śniej zweryfikować, czy daje on wła-
ściwe gwarancje stosowania od-
powiednich zabezpieczeń technicz-
nych i organizacyjnych, aby prze-
twarzanie przez niego danych oso-
bowych odbywało się zgodnie z wy-
mogami RODO. Niezawarcie przed-
miotowej umowy oznacza bezpraw-
ne udostępnienie danych osobowych 
i jest sankcjonowane karą finansową 
wynikającą z RODO oraz karą grzyw-
ny, ograniczenia lub pozbawienia wol-
ności na mocy krajowych przepisów 
dot. ochrony danych osobowych;

i) konieczność wdrożenia zabezpie-
czeń danych osobowych, adekwatnych 
do zagrożeń. Zgodnie z art. 32 RODO, 
obowiązkiem każdego administratora 
jest wdrożenie środków technicznych 
i organizacyjnych, aby zapewnić bezpie-
czeństwo odpowiadające ryzyku naru-
szenia praw i wolności osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem. Jako przy-
kład przedmiotowych środków wskaza-
ne zostały: pseudonimizacja i szyfrowa-
nie, zdolność do ciągłego zapewnie-
nia poufności, integralności, dostępności 
i odporności systemów informatycznych, 
zdolność do szybkiego przywrócenia do-
stępności do danych osobowych w razie 
incydentu, regularne mierzenie, testo-
wanie i ocenianie skuteczności środków 
technicznych i organizacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, chciał-
bym uzyskać do Zarządu SSM infor-
macje:

a) w jaki sposób przygotował spół-
dzielnię do realizacji nowego prawa 
i obowiązków z niego wynikających,

b) w jaki sposób zabezpieczył intere-
sy SSM przed wysokimi karami, które 
mogą zostać na spółdzielnię nałożone 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych z naruszeniem RODO;

c) w jaki sposób zabezpieczono dane 
osobowe członków spółdzielni i innych 
osób zamieszkujących jej zasoby?

Z poważaniem,
Łukasz N.

Dane osobowe do wiad. redakcji.
Zarząd SSM: Mamy pełną świado-

mość zarówno obowiązków, jakie na-
kłada RODO na administratora da-
nych osobowych jak i na wszelkie 
konsekwencje związane z nieprze-
strzeganiem tych przepisów. W celu 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 24
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ciąg dalszy ze str. 23
wprowadzenia zasad wynikających 
z Rozporządzenia Zarząd umożliwił 
pracownikom, a przede wszystkim 
inspektorowi danych osobowych 
przygotowanie do wdrożenia poprzez 
udział w odpowiednich szkoleniach 
z tego zakresu. Zarząd wydał sto-
sowne instrukcje i zarządzenia, a tak-
że zawarł właściwe umowy z partne-
rami, którzy dysponują odpowiednia 
bazą danych a także zaktualizował 
zakresy czynności komórek przetwa-
rzających dane osobowe – w tym in-
dywidualnych pracowników.

W kolejnym wydaniu „MS” zosta-
ną przedstawione bardziej szczegó-
łowe działania podjęte przez Zarząd 
SSM w celu realizacji zadań wynika-
jących z RODO.

Za nierzetelne, niesumienne
Witam,

Około pół roku temu zdecydowałam 
się skorzystać z usług Pana (Zł. R.). 
Numer zdobyłam z waszej gazety, po-
nieważ ten Pan ogłasza się w waszej 
gazecie jako dobry i solidny fachowiec. 
Niestety, w rzeczywistości jest inaczej. 
Pół roku temu Zł. R., tj. Z. D. rozpoczął 
prace remontowe w moim mieszkaniu 
i niestety nie dokończył. Ponadto, po-
brał pieniądze za pracę, której nie wy-
konał do końca, co więcej wykonał ją 
źle i zostaliśmy narażeni na dodatkowe 
koszta. Ostatni raz widzieliśmy się w lu-
tym gdzie pobrał zaliczkę w wysokości 
3000 zł na materiał. Pieniędzy nie od-
zyskaliśmy, pan zniknął i ponadto nara-
ził nas na ponowny remont mieszkania 
i poprawki po nim. Pisze do Państwa, 
ponieważ jestem wstrząśnięta tym za-
chowaniem i bezsilnością. Uważam, że 
wy jako gazeta Siemianowic Śląskich 
pozwalając na ogłaszanie się takich 
osób publicznie, bo każdy może sko-
rzystać z jego usług przyczyniacie się 
do tego, że ten człowiek może oszu-
kiwać ludzi i kraść pieniądze. Dzwoni-
łam do Państwa osobiście i usłysza-
łam od Pani, że na tego Pana nigdy nie 
było skarg i opłaca reklamę. Z tą spra-
wą udałam się na policję i w najbliż-
szym czasie zgłoszę sprawę również 
do sądu, ponieważ pan nie odpowiada 
na wezwanie do zapłaty. Zwracam się 
do Państwa z prośbą o usunięcie tego 
pana z gazetki Siemianowic Śląskich. 
Bardzo proszę o ustosunkowanie się 
do tej wiadomości.

Z poważaniem,
Klaudia M.

Dane osobowe do wiad. redakcji.

Od redakcji: Za treść ogłoszeń, 
a tym bardziej za nierzetelne, niesu-
mienne realizacje reklamowych za-
pisów żadna redakcja nie odpowia-
da i nie ponosi odpowiedzialności. Re-
dakcja może odmówić zamieszcze-
nia ogłoszenia w przypadkach okre-

ślonych w art. 36 prawa prasowe-
go a w szczególności pkt. 2: Ogłosze-
nia i reklamy nie mogą być sprzeczne 
z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego i pkt 4. np. nie mogą na-
ruszać czyjegoś dobrego imienia, być 
obraźliwe, mieć charakter pomówie-
nia lub będące wprost pomówieniami 
w stosunku do osób prawnych – firm, 
instytucji – czy osób fizycznych. Koń-
cówka ostatniego zdania dotyczy nie 
tylko ogłoszeń, lecz także innych pu-
blikacji w tym uwag, sytuacji opisywa-
nych w rubryce Z redakcyjnej poczty.

UM zabronił
Mieszkańcy Niepodległości 64 i 66 

bardzo proszą o naoliwienie urządzeń 
siłowni napowietrznej. Dlaczego nikt 
nie konserwuje tych urządzeń? Hałas 
jest nie do wytrzymania już od jesie-
ni. Kto jest administratorem tych urzą-
dzeń i do kogo należy konserwacja? 
Proszę o comiesięczne sprawdzanie 
siłowni i renowację.

Beata N.
Dane osobowe do wiad. redakcji.

Zarząd SSM: Siłownia została wy-
konana przez Urząd Miasta na tere-
nie będącym także własnością UM. 
Tym samym konserwacja wszyst-
kich tam zainstalowanych urządzeń 
jest w wyłącznej gestii Urzędu. Pod-
jęto próbę przesmarowania dokucz-
liwych urządzeń przez osiedlowych 
konserwatorów, jednak przy poin-
formowaniu o tym zamierzeniu UM 
otrzymano stanowczy zakaz od oso-
by odpowiedzialnej w UM. Jak wy-
jaśniono urządzenia te są w okre-
sie gwarancyjnym i jakakolwiek in-
gerencja jest niedopuszczalna, gdyż 
w efekcie mogłoby to doprowadzić 
do utraty gwarancji.

Osobie odpowiedzialnej w UM Sie-
mianowice Śl. za dbałość o prawi-
dłowy stan techniczny urządzeń za-
bawowych, czy siłowni dedykujemy 
tego e-maila i przypominamy o po-
przednim zamieszczonym w „MS” 
5/18 a dotyczącym tego samego 
obiektu.

Chodnik przy R. Gansińca 8
Witam.

Chciałabym się dowiedzieć, kiedy 
będzie zrobiony nowy chodnik przy 
ul. Gansińca 8. To, co jest teraz chod-
nikiem nazwać nie można, jak po ta-
kich nierównościach ma przejść ma-
łe dziecko żeby się nie przewróciło? 
Kiedy pada deszcz mamy same kału-
że – w załączeniu zdjęcia. Żeby dojść 
do garaży chodzimy po błocie albo po 
trawie – w której jest to, co psy zosta-
wiają – jednym słowem jest tragicznie.

Z poważaniem
Jolanta P., ul. Gansińca.

Dane osobowe  
do wiadomości spółdzielni.

Zarząd SSM: Przebudowa chod-
nika winna nastąpić jeszcze w br., 
gdyż chodnik ten objęty jest zakre-
sem prac w ramach zadania przy-
jętego w Budżecie Obywatelskim 
i realizowanego przez UM w 2018 r. 
Z posiadanych przez nas informacji 
wynika, że prace te mają być sfinali-
zowane do końca września br. 

Jaka jest różnica...*
Dzień dobry.

Jesteśmy członkami spółdzielczego 
lokalu własnościowego.

Mam pytanie do działu członkow-
skiego i proszę o wyjaśnienie:

Jaka jest różnica między lokalem 
własnościowym a odrębną własnością 
lokalu?

Dorota i Henryk M.
ul. Zgrzebnioka

Dane osobowe do wiad. redakcji.
Zarząd SSM: Po wszelkich usta-

wowych nowelizacjach w prakty-
ce nie ma zasadniczych różnic po-
między posiadaniem spółdzielcze-
go własnościowego prawa do lo-
kalu a prawem odrębnej własności. 
Różnica polega na tym, że spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu 
jest ograniczonym prawem rzeczo-
wym, a prawo odrębnej własności, 
jest tzw. pełną własnością i wartość 
ta nie wchodzi w skład majątku Spół-
dzielni. W obydwu przypadkach nie 
ma natomiast żadnej różnicy w pra-
wach i obowiązkach wynikających 
z posiadanych praw. Zarówno spół-
dzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu jak i prawo odrębnej własności 
umożliwiają swobodne dysponowa-
nie lokalem, wpisania do księgi wie-
czystej, sprzedażą, czy podnajmem 
lub np. ustanowieniem hipoteki przy 
zaciągnięciu kredytu itp.
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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

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

tel. 604 243 950

CZĘŚCi do AGD, piece gazowe i 1001 
innych drobiazgów. Sklep „Paula”, ul. 
Oświęcimska 4B, 

tel. 533 336 454 tel. 604 243 950

eLeKTRyCZNe usługi, 
tel. 502 362 393 

KOMPLeKSOWe przeprowadzki, 
utylizacja, 

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

PRACOWNiA Protetyczna, Dorota Żolińska, 
ul. Teatralna 1. Ekspresowa naprawa protez 
- protezy akrylowe, sztyletowe, nylonowe, ko-
rony i mosty porcelanowe; czynne pon-wt-
-czw-pt od 1000 do 1400, środa 1500-1900, 

tel. 601 453 618 

MeBLe na wymiar, kuchnie, 
zabudowy, szafy, komody itp., 

tel. 510 724 303

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego rodzaju 
naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja 
i naprawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście, 

tel. 503 427 475  

USŁUGi remontowe - kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

TeLeWiZORy - naprawa u klienta, 
tel. 603 898 300

ReMONTy wnętrz: elektryka, 
hydraulika, gładzie, płytki, stawianie 
ścian, tel. 799 971 984

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

Nie pierwszy raz
Szanowni Państwo,

Proszę mi odpowiedzieć jak mam 
prowadzić segregację odpadów skoro 
pojemniki na papier przy ul. Okrężnej 
od tygodnia wyglądają jak na załączo-
nych zdjęciach?

Równocześnie informuję, że taka sy-
tuacja zdarza się nie po raz pierwszy.

Zbigniew Jarosz
Zarząd SSM: Niestety, z przykro-

ścią stwierdzamy, że opisany przy-
padek nie jest wyjątkiem. Podobna 
sytuacja okresowo występuje na te-
renie całej Spółdzielni. Wielokrot-
ne nasze interwencje, a także wy-
stąpienia administracji osiedlowych, 
jak i samych mieszkańców do odpo-
wiedniego wydziału Urzędu Miasta 
Siemianowice Śl. nie zawsze przy-
noszą pozytywny oddźwięk.

Liczymy, że w końcu instytucje 
odpowiedzialne, tj. UM i MPGKiM 
sp. z o.o. wypracują odpowied-
ni system wywozu tych surowców 
w celu wyeliminowania podobnych 
przypadków.

Dwie sprawy
Witam.

Piszę w sprawie pozostałości po 
remoncie elewacji i balkonów w blo-
ku przy ulicy Grunwaldzkiej 3D. Re-
mont zakończył się wraz z poprawka-
mi w połowie kwietnia. Jest prawie po-
łowa maja, a na trawniku przed blo-
kiem nadal stoi paskudna przyczepa, 

którą pracownicy wykorzystywali jako 
zaplecze podczas remontu. Co wię-
cej do przyczepy nadal podłączone 
są kable elektryczne łączące ją z bu-
dynkiem. Teren wokół przyczepy na-

dal jest nieposprzątany – zniszczony 
kołami ciężarówek trawnik zieje gołą 
ziemią. Prosimy o jak najszybsze usu-
nięcie nam sprzed okien tego sprzętu, 
zrekultywowanie trawnika i dopilnowa-
nie, aby firmy wykonujące prace dla 
SSM sprzątały po sobie. Druga spra-
wa – wymiana rur gazowych na osie-
dlu. Nasz budynek podłączono po-
nad tydzień temu. Pracownicy odpo-
wietrzyli kuchenki gazowe po zakoń-
czeniu prac. I wszystko byłoby pięk-
nie, gdyby nie zapomnieli zakopać ro-
wów z nowo wymienionymi rurami. 
Wygląda na to, że prace w obrębie 
ul. Grunwaldzkiej zostały zakończone, 
a przed budynkiem Grunwaldzka 3D 
nadal zieje dziura – nie trwają żadne 
prace, nie widać żadnego sprzętu ani 
pracowników. Prosimy o zdyscyplino-
wanie firmy do zakończenia prac i za-
sypania dołów z rurami. Mamy dość 
mieszkania na placu budowy. Niech 
SSM wreszcie zacznie prowadzić nad-
zór nad trwającymi remontami, a nie 
tylko czeka na ewentualne doniesie-
nia mieszkańców. Bardzo jesteśmy 
rozczarowani podejściem SSM. Mam 

nadzieję na szybką tym razem inter-
wencję SSM.

Pozdrawiam Lokatorka
Dane osobowe do wiad. redakcji.

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Węzłowiec” po zakończeniu 
robót związanych z dociepleniem 
budynku wielokrotnie już zwraca-
ła się do wykonawcy o usunięcie 
przyczepy oraz uporządkowanie te-
renu. Mając na względzie dotych-
czasową bezskuteczność tych we-
zwań ADM wyznaczyła ostateczny 
termin na likwidację tego stanu rze-
czy do 15 czerwca br. W przypadku 
niedotrzymania terminu, ADM wy-
wiezie przyczepę i uprzątnie teren, 
a kosztami obciąży wykonawcę od-
powiedzialnego za istniejące sta-
tus quo.

Prace renowacyjne terenu po wy-
mianie sieci gazowej zgodnie z no-
tatką winny zostać zakończone do 
30 maja br. Termin ten nie został 
w pełni dotrzymany, gdyż firma za 
to odpowiedzialna tłumaczy się bra-
kiem ludzi. ADM ponownie wystąpi-
ła z pisemnym żądaniem o jak naj-
szybsze przeprowadzenie renowacji 
terenu zwracając się jednocześnie 
do UM z prośbą o interwencję w tej 
sprawie.

* * *
* Tytuł wyróżniony kursywą (pismo pochyłe) 
został nadany przez autora interwencji lub jest 
fragmentem jego tekstu lub wypowiedzi tele-
fonicznej.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ReGULACJA i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720
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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

W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20, 

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

s-639/4-17

Cena 
producenta
za pomnik

2.700 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

Przypominamy, 
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚReDNie UWAGi, 

PROBLeMy
dotyczące działu GZM

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM 
- tel. 32-228-57-78, 602 672 890

DYŻURUJE:
 poniedziałek 1700-2200;
wtorek, środa, czwartek 

1500-2200;
piątek 1300-2200; 
sobota 1200-2200; 
niedziela 800-2200

A.A. WyMiANA instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, tel. 513 689 048

ARiSTON, junkers, termet, ferroli, fon-
dital, serwis, naprawa, wymiana pieców 
gazowych,  tel. 505 484 434,

602 449 907, 32 735-64-57

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

FiRMA remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

KOMPLeKSOWe remonty mieszkań, 
(specjalność łazienki), 

tel. 508 231 066  

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

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

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355

KUPiĘ mieszkanie do remontu na 
Bytkowie, za gotówkę,  
 tel. 517 790 012

KUPiĘ mieszkanie 2-pokojowe bez 
pośredników za gotówkę,  
 tel. 512 867 646

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 602 172 527

OGŁOSZeNiA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

PiLNie sprzedam słoneczną kawa-
lerkę, 30 m2, po kapitalnym remoncie, 
piętro 3/3, c.o., niski czynsz, Siemia-
nowice, Al. Sportowców, cena 89.500, 
  tel. 600 112 076

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

SPRZeDAM mieszkanie, komfortowe, 
3 pokoje, 54 m2, Bytków, niska zabu-
dowa, tel. 502 037 605

POSZUKUJĘ mieszkania,  
 tel. 508 215 355

SPRZeDAM mieszkanie 2 poko-
je, 38 m2, Bytków przy TV Katowice - 
częściowy remont,  tel. 784 703 138

SPRZeDAM mieszkanie 48,65 m2, 
2 pokoje, os. „Węzłowiec”, X piętro,  
 tel. 792 836 452

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

ZAMieNiĘ mieszkanie na parterze 
w starym budownictwie o powierzch-
ni 38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
po remoncie, na mieszkanie większe 
w nowym budownictwie. Istnieje możli-
wość spłaty zadłużenia lub otrzymania 
odstępnego,  tel. 531 696 751

ZAMieNiĘ mieszkanie 65 m2 z łazien-
ką na mniejsze (spłacę zadłużenie),  
 tel. 609 768 912

ZAMieNiĘ mieszkanie 60 m2, 3 poko-
je w kamienicy, ul. Krótka, ogrzewa-
nie elektryczne, na 3 pok. z c.o. Spła-
cę zadłużenie,  tel. 722 234 816

ZAMieNiĘ mieszkanie 2-pokojowe na 
os. „Bańgów” na 3 lub 4-pokojowe do 
trzeciego piętra na tym samym osie-
dlu,  tel. 696 004 621

RÓŻNe

Szefowej Sklepu Medycznego, znaj-
dującego się w Siemianowicach Śl. 
przy ulicy Jana Pawła II Serdecznie 
dziękuję za załatwienie bardzo ważnej 
dla mojej Żony sprawy.

 Józef Bernat 

LOKAL 17,5 m2 na każdą działalność 
- Rynek Bytkowski, koło poczty wynaj-
mę lub sprzedam,  tel. 516 262 478

KUPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SAMOCHODOWe

AUTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

A.KUPiĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

KUPiĘ lub wynajmę garaż,  
 tel. 509 954 191

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

SPRZeDAM garaż murowany w okoli-
cach Gansińca. Cena 30.000 zł,  
 tel. 604 994 275 

Ogłaszaj się w „MS”
– docieramy do 12 500 mieszkań

Nie  zapomni j  posprzątać  
po  swoim pup i lu !

Odnowione Rady Osiedla
Przykładem społecznika, który za-

sila od niedawna gremium decy-
dujące o sprawach jednej z naszych 
małych ojczyzn jest Jakub Nowak.

Rada Osiedla „Węzłowiec”wydaje się 
idealnym miejscem dla kogoś takiego 
jak on. Ten znany z inicjowania sku-
tecznych akcji społecznik wcześniej-
szymi swoimi działaniami pokazał, że 
nie ma przegranych spraw. Że kolejny 
raz okazuje się jak istotny jest podsta-
wowy warunek, czyli dobre chęci.

- Nie jestem typem człowieka, który 
lubi siedzieć za biurkiem i ze swojego 
pokoju nie wyściubiać nosa. Ja raczej 
szukam kontaktu z drugim człowie-
kiem. a żeby jemu pomoc, czy więk-
szej grupie ludzi w pierwszej kolejności 
trzeba umieć słuchać, identyfikować 
potrzeby – przekonuje Jakub Nowak.

Mieszkańcom osiedla „Węzłowiec” 
dał się pierwszy raz poznać bodaj 
przy okazji organizowanego w mie-

ście budżetu obywatelskiego. Jego po-
mysł na zorganizowanie wśród wie-

żowców ogrodu społecznego – miej-
sce, gdzie mieszkańcy mogą hodować 

roślinność, odpoczywać, spędzać wol-
ny czas – okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. Podobnie, jak 
w przypadku właśnie tworzonych bez-
piecznych przejść na ul. Jagiełły i ul. 
Grunwaldzkiej.

- Mamy taki automatyzm myślenia, 
że coś się nie da zrobić. Tymczasem 
często okazuje się, że biurokratyczny 
wilk nie jest aż taki straszny. Niekie-
dy trzeba zapukać do większej liczby 
drzwi. Tak też bywa. ale nie trzeba się 
poddawać. cierpliwość i konsekwen-
cja to cechy bardzo ważne także w sa-
morządności, tej spółdzielczej również 
– twierdzi Jakub Nowak.

Teraz, jako członek Rady Osiedla 
„Węzłowiec” Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, chce jesz-
cze bardziej reprezentować interesy 
mieszkańców i dbać o wspólną ma-
łą ojczyznę, z którą związany jest od 
dziecka. 
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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 ..........................16.30 – 19.00
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
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 5/18

8 3 6 9 7 2 4 1 5

4 7 2 5 1 3 9 8 6

5 1 9 4 8 6 7 2 3

9 5 8 2 3 4 1 6 7

1 4 3 8 6 7 5 9 2

2 6 7 1 5 9 3 4 8

7 8 5 6 9 1 2 3 4

3 9 4 7 2 8 6 5 1

6 2 1 3 4 5 8 7 9

SUDOKU 6/18  

4 2 8 1

9 1 6

3 5 6 7 8

8 7 2

6 4 8 7 3

1 3 5

4 5 6 9 3

6 3 5

9 2 4 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.
Zagadka  

słowno-logiczna
Jeśli po diecezji jest zu-

pa, po zupie ironia, a po 
ironii śruba, a wczoraj był 

czwartek, to jaki dzień ty-
godnia będzie za dwa dni?

Kto kim jest?
Panowie Czapski, Młot, 

Rogalik i Kiełbasa są do-
skonałymi rzemieślnika-
mi i reprezentują zawo-
dy: czapnika, kowala, pie-
karza oraz rzeźnika. Ża-
den z nich nie nosi nazwi-
ska, wiążącego się z wy-
konywanym zawodem. Ani 
Młot, ani Rogalik nie jest 
czapnikiem. Rzeźnikiem 

nie jest Czapski. Kowalem 
nie jest Rogalik.

Pytanie: Kto więc kim 
jest?

Dzielenie jabłek
Jest dwóch ojców 

i dwóch synów i mają tyl-
ko trzy jabłka, więc podzie-
lili je po równo. W efekcie 
każdy dostał i zjadł jedno 
jabłko. Jak to możliwe?

Złodziej
Maria wyjechała na wa-

kacje do Paryża. Tam po-
znała się z Moniką i umó-
wiła się z nią na spotka-
nie. Kiedy Maria szykowa-
ła się na przyjście koleżan-
ki, nagle do drzwi ktoś za-
pukał. Maria pomyślała, że 
to Monika, ale w drzwiach 
stał mężczyzna, który po-
wiedział:

- Przepraszam, pomyli-
łem się, moje mieszkanie 
jest obok.

Skąd Maria wiedziała, 
że kłamał?
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Na lekcji.
- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona 

jest twoja kurtka?
- Z wełny.

- Znakomicie. Powiedz więc te raz, 
jakiemu zwierzęciu zawdzięczasz 
swoją kurtkę?

- Tacie.
J K L

- Twoje wypracowanie jest niezłe, 
- mówi nauczycielka do małego Fufal-
skiego - ale jest identyczne, jak wypra-

cowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz, 
co to znaczy?

- Że jego też jest niezłe…
J K L

Nauczycielka pyta Jasia:
- Co wiesz o bocianach?
-To bardzo mądre ptaki odlatują, gdy 

tylko rozpoczyna się rok szkolny.

Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Osiedle SSM; 8. Ar-

mata; 9. Fundacja „Centrum wspar-
cia dla osób w stanie kryzysu psy-
chicznego”; 10. Wyciskana z tub-
ki; 11. Niejeden remontowany w bu-
dynku przy ul. Westerplatte 8; 12. Na 
szyi spowiednika; 13. Płótno na wsy-
py; 14. Bierka szachowa; 16. Wyzie-
wy; 19. Chmurka muszek; 20. Sprze-
ciw; 21. Drzewo iglaste; 22. Blask po-
żaru; 23. Lek przeciw chorobom tro-
pikalnym; 28. Nogi zająca; 31. Orna-
ment roślinny; 32. Znawca budowy or-
ganizmu ludzkiego; 33. Lśniąca tkani-
na; 34. Zapis testamentowy; 35. Kuj 
póki gorące; 36. Na przykład kłodnicki; 
37. Smar maszynowy.

PiONOWO: 1. Ptaki łase na czere-
śnie; 2. Taniec z operetki; 3. Dodatek 
hutniczy; 4. Zabawa po ślubie; 5. Po 
prostu Siemianowice Śląskie; 6. Zato-
pienie się w myślach; 7. Sport na ma-
cie; 14. Trwa ich wymiana w budyn-
kach przy Alei Młodych; 15. „Tuwi-
ma” lub „Centrum” w Siemianowicach 
Śląskich; 17. Zdewastowany przy pla-
cu zabaw na Placu Skrzeka i Wójcika; 
18. Pomoc; 24. Ćwierć kopy; 25. Ry-
sunek na ciele; 26. Tkanina z wełny 
wielbłądziej; 27. Dzielnica Siemiano-
wic Śląskich, zielona oaza spokoju; 
28. Z jego projektem mogliśmy zapo-
znać się w nr 4 „Mojej Spółdzielni”; 
29. Białe chmurki; 30. Robak.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 czerwca br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 6/2018 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-

wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 6/2018 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 05/2018 z hasłem: Lato już tuż 
tuż otrzymują: Danuta Hajduk, ul. A. 
Zgrzebnioka 40 (I); emilia Jankow-
ska, ul. Wł. Jagiełły 27 (II); Mirosław 
Kasiuk, ul. Wł. Reymonta 4 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych.

Fundatorem pierwszej nagrody jest 

„SPOŁeM” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców, a pozostałych 
– Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie danych osobowych do 
jednorazowego losowania i publikacji 
jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. 
Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy, przedstawiciele władz samo-
rządowych, pracownicy SSM i redak-
cja „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: „Kolumb”, Chorzów. 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 30 maja 2018 r.
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Truskawkowy sorbet
Czas truskawek się rozpoczął. 

Owoc jest wdzięczny, bo łatwo go 
zastosować w przygotowaniu dese-
rów i wykorzystać w dziesiątkach 
przepisów. My proponujemy coś, co 
na gorące lato będzie jak znalazł.

Sorbet – orzeźwiający deser zrobiony 
z posłodzonej wody z zamrożonymi owo-
cami (najczęściej sokiem lub puree), cze-
koladą, winem i (lub) likierem przygoto-
wać można z każdego owocu. Wykona-
nie jest wręcz błyskawiczne i bajecznie 
proste. Dodatkowym atutem sorbetu jest 
na pewno to, że wiemy co w nim się znaj-
duje, bo przecież przygotowujemy go sa-
modzielnie bez dodatków, a więc jakich-
kolwiek środków konserwująco-poprawia-
jących smak, kolor, zapach... czyli pozba-
wiony jest wszelkich substancji sygnowa-
nych 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, mali-
ny, borówki) owoców na 4 porcje

500 g truskawek, 100 g cukru, 100 ml 
wody, 1 cytryna, kilka gałązek świeżej 
mięty. Truskawki wkładamy do zamra-
żalnika, by nieco stwardniały. Wodę za-
gotowujemy i dokładnie rozpuszczamy 
w niej cukier, cały czas mieszając. Na-
stępnie wodę zdejmij z ognia, wkładamy 
do niej listki mięty (im bardziej orzeźwia-
jący smak lubimy tym więcej dodajemy 
listków) i odstawiamy do wystygnięcia. 
W międzyczasie wyciskamy sok z cy-
tryny. Gdy woda trochę przestygnie wyj-
mujemy z garnka listki mięty, a z zamra-
żalnika borówki. Całość miksujemy do-
kładnie wraz z sokiem z cytryny, a na-
stępnie dolewamy wodę z cukrem i do-
kładnie mieszamy. Przelewamy całość 
do plastykowego pojemnika i zamraża-
my przynajmniej przez dwie godziny. 
Podajemy ozdobiony np. kilkoma listka-
mi mięty, posypaną czekoladą, itd. Moż-
na owoców wcześniej nie mrozić ale 
zmiksować bezpośrednio przed zala-
niem wodą z cukrem i następnie włożyć 
do zamrożenia. Dodajmy jeszcze, że cy-
trynę można zastąpić np. pomarańczą 
i wcale nie dodawać mięty. pes
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Nie za bardzo. 
Dom traktujesz 
głównie, jako miej-
sce wypoczynku, 

ale gdy długo w nim przebywasz, nu-
dzisz się. Lubisz wesołe towarzystwo. 
Dobrze czujesz się w męskim gronie. 
Jeśli partnerka ma usposobienie ro-
dzinne dochodzi do spięć.

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

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

Jak to zwykle by-
wa z Bliźniętami 
trudno tu o jedno-
znaczną opinię. By-

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

Pan Rak bardzo 
dobrze czuje się 
w domowych piele-
szach. Niestety, wie-

lu korzyści nie ma z tego jego rodzi-
na, bowiem po przyjściu z pracy lubi 
przebywać w samotności i wtedy naj-
lepiej odpoczywa. Głośne zachowanie 
rodziny po prostu go męczy.

Pan Lew jest pod 
tym względem trochę 
podobny do Barana. 
Lubi swój dom, ko-

cha rodzinę, ale jest bardzo towarzy-
ski i wiele czasu poświęca obcym lu-
dziom, z którymi lubi przebywać. Jest 
zadowolony, jeśli małżonka pozwala 
mu często zapraszać gości.

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

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

Trzeba przyznać, 
że Waga potrafi za-
chować właściwe 
proporcje. Organizu-

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

Pan Skorpion bar-
dzo ceni sobie rodzi-
nę i w ogóle życie do-
mowe, bowiem tutaj 

upatruje spokoju i bezpieczeństwa, 
których brak mu w działalności zawo-
dowej. Biada jednak, jeśli to poczucie 
utraci, np. podejrzewa żonę o zdradę.

Dla Strzelca dom 
rodzinny, żona 
i dzieci są bardzo 
ważne i nie szczędzi 
starań, aby u niego 

było wszystko jak należy, ale napraw-
dę dobrze czuje się w dalekich, cieka-
wych podróżach, bez których nie wy-
obraża sobie życia.

Koziorożce są ra-
czej domatorami 
i ludźmi rodzinnymi, 
ale ich upór i cza-

sem zaborczość męczą trochę do-
mowników. Zwłaszcza to, że zawsze 
muszą mieć rację i z żelazną konse-
kwencją realizują swoje plany.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Ryb 
dobrze czujesz się 
w swoim domu i do-

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

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

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

Czy jesteś 
rodzinny?
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Zieleń zamiast „pustyni”
Ozdobione kwiatami, krzewami balko-

ny to oczywiście satysfakcja dla ich wła-
ścicieli. Przyjemność, nie obowiązek. To 
jedno. Drugie. Pielęgnując w ten spo-
sób balkon mieszkańcy dokładają nie-
jako swoją cegiełkę do tego, aby ktoś 

z zewnątrz – niemieszkający w osiedlu, 
mógł powiedzieć: „Jak tu ładnie, kolo-
rowo”, „przyjemnie patrzeć”. Nie da się 
ukryć, właśnie zieleń jest jednym z waż-
niejszych elementów wpływających na 
ostateczną ocenę konkretnego osiedla. 
Im więcej takich „zielonych cegiełek”, 
tym mniejsze prawdopodobieństwo, że 
ktoś określi je jako zwyczajne blokowi-
sko. Z życia wzięte...

To samo tyczy się obejść budynków. 
Przybywa mieszkańców, którzy o otocze-
nie swojego domu dbają niemal jak o wła-
sne mieszkanie. I w tym nie ma przesady. 
Wkładając pieniądze w rośliny, poświęca-

jąc czas na ich nasadzenie, a potem od-
chwaszczanie, przycinanie, podlewanie, 
poszukując kamieni ozdobnych i innych 
ozdobników, dają powody do tego, by ich 
za to co najmniej pochwalić.

Nie trzeba specjalnie długo chodzić 
i szukać, by dostrzec zadbane, nie-
wielkie przydomowe ogródki. Przy nie-

mal każdej ulicy jest przynajmniej je-
den budynek z obejściem w kwia-
tach, krzewach. Jak na publikowanych 
w tym wydaniu „MS” zdjęciach z ulic 
Wojciecha Korfantego 6 i Władysła-
wa Jagiełły 27.

Tacy miłośnicy zieleni, czy po pro-
stu – osoby, którym nieobojętne jest 
otoczenie własnego bloku są potrzeb-
ni. Gdy sami nie mamy, ani czasu, ani 
siły „skubać”, oni nas w pewnym sen-
sie wyręczają, wpływając swoją po-
stawą, przez nikogo nieprzymusze-
ni na estetykę domu. Administracje są 
otwarte na pomysły mieszkańców. Nie-

rzadko przecież klombami, jakie mija-
my opiekują się dozorcy. To również 
jest element estetyki osiedla, wizerun-
ku miasta.

Podpowiedz – pokażemy
Oby przybywało jak najwięcej takich 

miejsc – balkonów, ogródków. Terenu 
przy większości budynków Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest 
jeszcze całkiem, całkiem. A nuż ktoś 
podchwyci temat i praca w ogródku 
czy przy balkonowych roślinach stanie 
się jego pasją.

Z przyjemnością publikujemy kolej-
ne co ciekawsze balkony/ogródki osie-
dli SSM. Czekamy na sygnały – wska-
zówki mieszkańców – telefoniczne, 
elektroniczne, gdzie jest ładnie i war-
to to pokazać światu. Sami też szpe-
ramy po zakamarkach zasobów spół-
dzielczych w poszukiwaniu tych god-
nych docenienia.

Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 32

Zielony Konkurs 2018

Nie bądź obojętny 
- za likwidowanie dewastacji TY  też  p łac i sz ! ! !

Niepodległości 22Władysława Jagiełły 39

Władysława Jagiełły 27Gdyby nie stała pielęgnacja, zrobiłyby się chaszcze 
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W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20, 

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Zielony Konkurs 2018
Budynki są docieplone, pomalowane, jednakże nic tak nie doda im uroku, co różnobarwne rośliny, wyłożone

 i zamocowane na ścianach, parapetach czy balustradach balkonów. Albo kwiaty obsadzone wokół domów, 
ozdobione kamieniem, płotkiem, łaciatym chodnikiem…

Wojciecha Korfantego 6 - ogródekWojciecha Korfantego 6 - balkon


