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Zapraszam do udziału w Zebraniach
Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na Zebrania 

Osiedlowe Członków SSM – harmonogram czytaj str. 5.
RN SSM zwraca się do Państwa z apelem o szeroki i ak-

tywny udział w tych Zebraniach. SSM to nasza samorzą-
dowa organizacja mieszkaniowa. Jesteśmy Spółdzielnią 
o ponad 55-letnim dorobku, mamy blisko 12.500 mieszkań, 
w których mieszka blisko 30.000 obywateli, czyli znacząca 
część mieszkańców Siemianowic Śl. Nasze osiągnięcia są za-
uważane przez innych. To zasługa wszystkich zamieszkałych.

Spółdzielcze osiedla, co każdy może dostrzec, a sądzę 
i potwierdzić, są coraz ładniejsze. Widać wiele ocieplo-
nych budynków o pięknych elewacjach. Remontujemy da-
chy z wykorzystaniem technologii pap termozgrzewalnych. 
Sukcesywnie modernizujemy windy. Wymieniamy drzwi 
wejściowe na szczelne i estetyczne, wykonane ze stolar-
ki aluminiowej. Prowadzimy estetyzację klatek schodowych 
i wdrażamy energooszczędne oświetlenie. Wymieniamy in-
stalacje wodociągowe. Remontujemy drogi i chodniki, wy-
konujemy nowe miejsca parkingowe, przy budynkach przy-
bywa zieleni. Tworzymy nowe miejsca do gry i zabaw dla 
dzieci i młodzieży. W tym roku oddajemy do użytku kolejne 
boisko wielofunkcyjne i plac zabaw w Michałkowicach. Jako 
jedna z nielicznych spółdzielni budujemy domy i sukcesyw-
nie oddajemy do użytku nowe mieszkania.

To wszystko, co wykonujemy, kosztuje, a nas nikt nie dotu-
je. Środki pochodzące wyłącznie z naszych opłat są ograni-
czone i uniemożliwiają przyspieszenie robót czy też zwiększe-
nie ilości zadań. Stąd z ogromną troską musimy podchodzić 
do wspólnego mienia. Ogół zamieszkałych tak czyni, za co im 
dziękujemy. Niestety, we znaki dają się wandale bezmyślnie 

niszczący to, co nasze, to, co wspólne, to, co powinno nas cie-
szyć i służyć długo bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
nakładów finansowych na zbędne naprawy.

Sądzimy, że na Zebraniach podzielą się Państwo swo-
imi uwagami nie tylko o bieżących problemach, tym bar-
dziej, że znowu majstruje się przy ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Troszczmy się razem o nasze wspólne mienie, 
umacniajmy wzajemny szacunek i dobrosąsiedzkie relacje

– wszak mieszkamy pod wspólnym dachem.
Szanowni Państwo, sąsiedzi

W bieżącym roku upływa pięcioletnia kadencja Rad 
Osiedli SSM. Przyszło im działać w czasie trudnym, cza-
sie kryzysu. Moim zdaniem z zadania swego wywiązali się 
na szóstkę. Wspólnie z administracjami rzetelnie i racjonal-
nie gospodarzyli środkami, a ogrom zrealizowanych prac 
świadczy o tym dobitnie. Nie wszystko im się udało, ale tak 
krawiec kraje, jak mu materiału staje. Potrzeby zawsze są 
większe od możliwości.

Dziękuję wszystkim członkom RO za ich wkład pracy, 
za poświęcanie własnego czasu wolnego dla działania na 
rzecz ogółu.Przed nami nowe wybory do Rad Osiedli. Do-
konajmy trafnych decyzji i wybierzmy tych, których obdarza-
my zaufaniem i którzy cieszą się autorytetem w swoim śro-
dowisku, tych którzy mają autentycznie coś do powiedzenia 
i widzą potrzeby ogółu. 

Z upoważnienia Rady Nadzorczej
(-) Wiesław Jaźwiec - Przewodniczący RN SSM

Plan estetyzacji na lata 2014-2017
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Informacja przez Internet 7 dni w tygodniu – 24 godziny na dobę

Jaki mam stan konta opłat? Rusza e-kartoteka
O wprowadzeniu systemy umożliwiającego samodzielne sprawdzanie stanu rozliczeń, zobowiązań i wpłat 

z tytułu użytkowania mieszkania, garażu itp. mówiono w SSM już od jakiegoś czasu. O kwestii tej pisali też 
mieszkańcy w listach do redakcji „MS”

Teraz już wiadomo, że system taki 
ruszy od maja br.

Co daje e-kartoteka?
Użytkownik lokalu przy po-

mocy osobistego identyfi-
katora oraz hasła uzyskuje 
dostęp do własnej kartote-
ki i ma możliwość analizowa-
nia swych zobowiązań i wpłat 
korzystając ze standardowej 
przeglądarki internetowej. Ja-
ko że Internet stał się po-
wszechnie dostępny i funk-
cjonuje na okrągło, czas uzy-
skania tej informacji jest moż-
liwy z naszego własnego „M” 
lub gdzieś ze świata przez 24 
godziny na dobę i 7 dni w ty-
godniu. Dodatkowo oszczę-
dzamy na czasie dojazdu, 
rozmowie telefonicznej.

login i hasło – w maju
W maju mieszkańcy otrzymają za-

wiadomienia z loginem i hasłem. Po 

zalogowaniu się na www.e-kartote-
ka.pl i podaniu w odpowiednich okien-
kach otrzymanego loginu i hasła bę-

dzie już możliwy dostęp naszego kon-
ta, gdzie w zakładkach: Rozrachun-
ki oraz Wykaz opłat miesięcznych 

znajdziemy informacje o swoich należ-
nościach i wpłatach.

Oczywiście otrzymane w zawiado-
mieniu hasło dostępu moż-
na zmienić na własne w za-
kładce Konfiguracja obok 
opcji wyloguj (wyjdź). Uwaga: 
zmienione hasło należy do-
kładnie zapamiętać: wielkość 
czcionki, nazwę, by nie mieć 
kłopotów w przyszłości.

Połączenie z e-kartoteką jest 
zabezpieczone protokołem 
bezpieczeństwa SSL zapew-
niającym wysoki poziom bez-
pieczeństwa przesyłanych da-
nych. Szyfrowane są nie tylko 
login oraz hasło, lecz wszyst-
kie informacje, które w trakcie 
korzystania z systemu wyświe-
tlają się na Państwa ekranach.

Ewentualne problemy z interpreta-
cją danych księgowych wyjaśni Dział 
Czynszów i Windykacji. pes

Od 1 czerwca na istniejącej w zasobach SSM 
infrastrukturze sportowej, boiska: „Węzło-

wiec”, „Michałkowice”, „Bańgów”, os. „Tuwima” pro-
wadzone będą w każdym tygodniu i na każdym z boisk,  
2-3 godzinne bezpłatne treningi w piłce nożnej dla dzie-
ci w wieku 7 - 12 lat.

Zajęcia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. ŚlZPN zapew-
nia także niezbędne materiały szkoleniowe, co dokumentu-
je reprodukcja przesłanego do SSM pisma. 

Nadmieńmy, że z inicjatywą organizacji treningów wystąpi-
ła SSM w ramach działalności społeczno-kulturalnej i dodaj-
my, że patronat objęły Zarządy Miejski i Wojewódzki TKKF.

Szczegółowe in-
formacje i terminy 
spotkań z rodzi-
cami dzieci, któ-
rym zależy by ich 
pociecha potre-
nowała piłkę noż-
ną opublikujemy 
w przyszłym wy-
daniu „MS”

My oczywiście 
gorąco zachęcamy 
do uczestnictwa 

w zajęciach, bo kto wie czy za lat ..na-
ście jakaś piłkarska gwiazda nie stwier-
dzi: Swoją przygodę z piłką nożną roz-
począłem na boiskach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. pes

Bezpłatne treningi piłki nożnej

Być jak Messi, Ronaldo,
Lewandowski
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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25 marca odbyło się kolejne 
w tym roku posiedzenie 

Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

W porządku obrad ujęto m.in.:
- Ocenę dotychczasowego przebiegu 

badania sprawozdania finansowego 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za rok obrotowy 2012.

- Ustalenie wysokości opłat za lokale 
użytkowe.

- Przyjęcie i zatwierdzenie Planu es-
tetyzacji klatek schodowych w bu-
dynkach Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na lata 2014-2017.

- Informację o dotychczasowym prze-
biegu realizacji zadań z „Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Siemianowic Ślą-
skich” w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Informację o przebiegu i wynikach 
prac Komisji Przetargowej SSM 
z „Konkursu ofert” na roboty remon-
towo-budowlane rozpatrującej oferty 
w dniach 4. - 7. marca 2013 r.
Sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe 

– rozpatrywanie spraw o wykreślenie 
z członkostwa Spółdzielni.

Rada rozpatrzyła wszystkie ujęte 
w porządku dnia zagadnienia. Z za-
dowoleniem przyjęto informację o do-
tychczasowym przebiegu badania 
sprawozdania finansowego.

RN SSM przyjęła plan estetyzacji kla-
tek schodowych w budynkach Spół-
dzielni na lata 2014-2017. Podczas krót-
kiej dyskusji zauważano, że mieszkań-
cy oczekują gorączkowo na prace w ich 
domach, bo te już wykonane podniosły 
znacznie estetykę a tym samym wpły-
nęły na poprawę samopoczucia za-
mieszkałych. Zauważano przy tym, że 
teraz najważniejszym jest, by prace te 
nie zniszczono bezmyślnymi dewasta-
cjami. Plan estetyzacji czytaj od str. 6.

Sporo czasu RN poświęciła obszer-
nej informacji o realizacji zadań wyni-
kających z tzw. rewolucji śmieciowej – 
szerzej napiszemy o tej kwestii w przy-
szłym wydaniu „MS”.

Rada ustaliła stawki opłat za loka-
le użytkowe. Dokument jest obszerny 
i dość zawiły stąd zainteresowanych pro-
simy o udanie się do siedziby Zarządu. 

Przedstawiając przebieg i wyniki prze-
targu „konkurs ofert” poinformowano, że 
ogłoszenie o Konkursie na wykonywa-

nie robót dla potrzeb Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ukazało się 
w nr 2 gazety „Moja Spółdzielnia”, zo-
stało zamieszczone na stronie interne-
towej SSM, jak również wywieszone na 
tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu 
i poszczególnych Administracjach osie-
dlowych. Dla celów przetargu ofertowe-
go stworzono, zgodnie z uchwałą Rady 
Nadzorczej i zarządzeniem Prezesa Za-
rządu, Komisję do rozstrzygnięcia kon-
kursu ofert na roboty remontowo-bu-
dowlane na rok 2013/14.

W skład Komisji powołano:
- 2 przedstawicieli Zarządu Spółdzielni,
- 2 członków Rady Nadzorczej wydele-

gowanych przez RN,
- 7 członków Rad Osiedli.

Ogółem wpłynęło 178 ofert w 18 ro-
dzajach robót. Wymogów specyfikacji 
nie spełniło 36 ofert. W poszczególnych 
pracach objętych przetargiem komisja 
rozpatrzyła i dokonała wyboru firm speł-
niających ustalone kryteria i posiada-
jących doświadczenie w wykonywaniu 
prac. Ostatecznie w poszczególnych ro-
dzajach robót dokonano wyboru:

1. Roboty dociepleniowe
Wpłynęło 10 ofert spełniających wy-

mogi specyfikacji. Wymogów specy-
fikacji nie spełniła 1 oferta. Wybrano 
6 firm.

2. Wymiana i dostawa okien w klat-
kach schodowych

Wpłynęło 12 ofert. Wymogów nie 
spełniły 4 oferty. Wybrano 5 firm.

3. Roboty dekarskie
Wpłynęło 14 ofert. Wymogów nie 

spełniły 4 oferty. Wybrano 4 firmy.
4. Roboty drogowe i chodnikowe. 

Wpłynęło 7 ofert – wszystkie zgodne 
ze warunkami przetargu. Wybrano 5 firm.

5. Roboty malarskie
Wpłynęło 20 ofert. Wymogów nie 

spełniło 5 ofert. Wybrano 7 firm.
6. Roboty ślusarskie
Wpłynęło 6 ofert. Wymogów nie speł-

niła 1 oferta. Wybrano 4 firmy.
7. Roboty ogólnobudowlane
Wpłynęło 20 ofert. Wymogów nie 

spełniły 3. Wybrano 10 firm.
8. Roboty ogólnobudowlane – płytki

 Wpłynęło 21 ofert. Wymogów nie 
spełniły 3 oferty. Wybrano 11 firm.

9. Roboty elektryczne – konserwa-
cja wentylacji mechanicznej

Wpłynęło 5 ofert. Wymogów specyfika-
cji nie spełniła 1 oferta. Wybrano 1 firmę.

10. Roboty elektryczne – pomiary 
skuteczności zerowania

Wpłynęło 9 ofert Wymogów nie speł-
niły 3 oferty. Wybrano 3 firmy.

11. Roboty elektryczne – pomiary 
instalacji odgromowej

Wpłynęło 9 ofert. Wymogów nie speł-
niły 3. Wybrano 5 firm.

12. Roboty elektryczne (roboczo-
godzina) Wpłynęło 9 ofert. Wymogów 
nie spełniły 3. Wybrano 4 firmy.

13. Roboty instalacyjne (wod-kan-c.o.)
Wpłynęło 13 ofert. Wymogów nie 

spełniły 2 oferty. Wybrano 8 firm.
14. Wycinka drzew
Wpłynęło 5 ofert. Wymogów nie speł-

niła 1 oferta. Wybrano 4 firmy.
15. Koszenie trawy
Wpłynęło 6 ofert. Wymogów nie speł-

niła 1. Wybrano 5 firm.
16. Konserwacja domofonów
Wpłynęły 3 oferty spełniające wymo-

gi specyfikacji. Wymogów specyfikacji 
nie spełniła 1 oferta. Wybrano 2 firmy.

17. Roboty alpinistyczne
Wpłynęło 5 ofert. Wybrano 4 firmy.
18. Kontrola instalacji gazowej 

i wentylacyjnej
Wpłynęło 5 ofert. Wybrano 5 firm.
Prace Komisji przebiegały w sposób 

prawidłowy i niewzbudzający żadnych za-
strzeżeń. Każda ze złożonych ofert była 
wnikliwie analizowana. Komisja odrzuca-
ła oferty niespełniające wymogów specyfi-
kacji, a oferty nieodrzucone poddane były 
bardzo starannej i odpowiedzialnej ocenie.

Należy podkreślić ze szczególnym 
naciskiem bardzo duże zaangażowa-
ne wszystkich członków Komisji w rze-
telną ocenę ofert.

Przy wyborze firm mających wykony-
wać roboty na rzecz Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej głos dorad-
czy dla przedstawicieli Rad mieli Kie-
rownicy poszczególnych Administracji.

Zgodnie z przyjętą pragmatyką do 
wszystkich punktów porządku obrad 
(z wyjątkiem spraw członkowskich) opi-
nie przedstawiali szefowie komisji RNj, 
a RN uchwałami podejmowała decyzje.

W sprawach bieżących mówiono 
m.in. o mających się odbyć pod ko-
niec kwietnia Zebraniach Osiedlowych 
i ostatecznym stanie przygotowań do 
ich przeprowadzenia.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM a kończąc je złożył życzenia spo-
kojnych i wesołych Świąt wszystkim 
członkom RN, Zarządowi SSM i prosił 
obecnych o przekazanie ich wszystkim 
mieszkańcom.

pes.

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Przyjęto plan estetyzacji 
klatek schodowych
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Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zapraszają Spółdzielców
na Zebrania Osiedlowe SSM

Termin Osiedle Miejsce zebrania

22. 04. 2013 r.
(poniedziałek)

godz. 1700
„Chemik” Dom Kultury „Chemik”

ul. Niepodległości 51

22. 04.
(poniedziałek)

godz. 1700
„BAŃGÓW” Szkoła Podstawowa nr 16

w Bańgowie

23. 04.
(wtorek)

godz. 1700
„CENTRUM” Klub „Centrum”

ul. Powstańców 54

23. 04.
(wtorek)

godz. 1700
„MŁODYCH” Dom Kultury „Chemik”

 ul. Niepodległości 51

24. 04.
(środa)

godz. 1700
„MICHAŁKOWICE”

Pałac Rheinbabenów
„Zameczek w Michałkowicach”

ul. Oświęcimska

24. 04.
(środa)

godz. 1700
im. Juliana TUWIMA Dom Kultury „Chemik”

ul. Niepodległości 51

25. 04.
(czwartek)
godz. 1700

„WĘZŁOWIEC” Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

Porządek Obrad wszystkich Zebrań Osiedlowych
obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego.

3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

4. Wybór Komisji Wnioskowej.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla.

6. Sprawozdanie kierownictwa Osiedla:
- z realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2012r,
- z działalności Administracji Osiedla w 2012 roku i zamierzeń na rok 2013.

7. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedlowej zgodnie z § 35 Statutu SSM.

8. Dyskusja.

9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Osiedla.

10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków.

11. Zakończenie Zebrania.
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ROK 2014
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1
Walerego Wróblewskiego 69  
(hole windowe)

1

2
Walerego Wróblewskiego 73 
(kontynuacja)

1

3 Walerego Wróblewskiego 51-53 12

Osiedle „Centrum”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Kolejowa 4 1

2 Kolejowa 6 1

3 Piaskowa 8 1

4 Michałkowicka 17-23a 7

5 Karola Świerczewskiego 46 2

6 Karola Świerczewskiego 50 2

7 Krucza 2 1

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Hermana Wróbla 2a, 3b, c, d, e 5

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku
Klatka 

schodowa

1 Kościelna 36 7

2 Pocztowa 12 1

3 Władysława Sikorskiego 1 3

4 Obrońców Warszawy 1 1

5 Obrońców Warszawy 9 1

6 Obrońców Warszawy 2 2

7 Przyjaźni 44-46 5

8 Przyjaźni 48-50 5

9 Pocztowa 1 - Kościelna 12 4

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka
schodowa

1 ZHP 10 1

2 Pl. Skrzeka-Wójcika 5a, 5b 2

4 Pl. Skrzeka-Wójcika 6a, 6b 2

5 W. Wróblewskiego 6-8 2

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 37 4

2 Grunwaldzka 5 6

3 Jana Polaczka 8a, b 2

ROK 2015
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1
Walerego Wróblewskiego 69 
(kontynuacja)

1

2
Walerego Wróblewskiego 71
(całość budynku)

1

Osiedle „Centrum”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Spokojna 1-3 4

2 Damrota 1B 1

3 Jana Pawła II 21 1

4 Jana Pawła II 22 1

5 Karola Świerczewskiego 48 2

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Wojciecha Korfantego 1a, b, c 3

2 Okrężna 5 1

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Kościelna 34 4

2 Walentego Fojkisa 3, 5 6

3 Leona Kruczkowskiego 4 4

4 Leona Kruczkowskiego 6 4

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Al. Młodych 3 1

2 Al. Młodych 4 1

3 Al. Młodych 5 1

4 Al. Młodych 6 1

5 Al. Młodych 7 1

Plan robót estetyzacyjnych w SSM na lata 2014 - 2017
Malowanie klatek schodowych
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Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 39 5
2 Grunwaldzka 3 6
3 Jana Polaczka 4 – wymiana naświetli 3

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 43-45 2

ROK 2016
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Alfonsa Zgrzebnioka 27-29 2
2 Alfonsa Zgrzebnioka 31-33 2

Osiedle „Centrum”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Powstańców 54b 1

2 Kolejowa 5 3

3 Krucza 1 1

4 Krucza 1a 1

5 Krucza 2a 1

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Okrężna 7 1

2 Leśna 15 1

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Leona Kruczkowskiego 8 4

2 Pocztowa 8 1

3 Pocztowa 9 1

4 Pocztowa 10 1

5 Pocztowa 12 1

6 Pocztowa 14 4

7 Przyjaźni 52 2

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 1-5 3

2 Marii Skłodowskiej 7-15 5

3 Władysława Reymonta 2-8 4

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 13 3

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 ZHP 3 1

2 ZHP 4 1

J ZHP 5 1

4 ZHP 6 1

5 Niepodległości 22 - 24 1

ROK 2017
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Alfonsa Zgrzebnioka 35-37 2

2 Alfonsa Zgrzebnioka 39-41 2

Osiedle „Centrum”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Tadeusza Kościuszki 3, 3a 2

2 Kolejowa 1 3

3 Brzozowa 12 1

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Wojciecha Korfantego 14a, b 2

2 Wojciecha Korfantego 17a, b, c 3

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Pocztowa 11 1

2 Pocztowa 15 3

3 Przyjaźni 34-36 5

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Niepodległości 26-28 2

2 Walerego Wróblewskiego 2-4 2

3 Al. Młodych 1-2 2

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 11 4

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Reymonta 10-12 2

2 Władysława Reymonta 14-24 6
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Plan robót estetyzacyjnych w SSM na lata 2014 - 2017
Modernizacja parterów

- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi + ewentualna wymiana II drzwi wewnętrznych oraz drzwi do piwnic -

ROK 2014
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Walerego Wróblewskiego 69 1

2 Walerego Wróblewskiego 51-53 12

3 Alfonsa Zgrzebnioka 51, 52 4

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Hermana Wróbla 2a, b, c, d, e 5

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Obrońców Warszawy 2, 9 2

2 Przyjaźni 44-46 5

3 Pocztowa 12 1

4 Przyjaźni 48-50 5

5 Pocztowa 1 - Kościelna 12 4

6 Kościelna 36 7

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 ZHP 10 1

2 ZHP 11 1

3 Niepodległości 22-24 2

4 Niepodległości 26-28 2

5 ZHP 1-2 2

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 31, 33 4

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 37 4

2 Grunwaldzka 5 6

3
Jana Polaczka 8a, b – wymiana 
naświetli

2

4 Władysława Jagiełły 3 4

ROK 2016
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Alfonsa Zgrzebnioka 27-29 2

2 Alfonsa Zgrzebnioka 31-33 2

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Okrężna 7 1

2 Leśna 15 1

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Przyjaźni 52 2

2 Pocztowa 8, 9, 10, 14 7

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 9 3

2 Władysława Jagiełły 13 3

ROK 2017
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Alfonsa Zgrzebnioka 35-37 2

2 Alfonsa Zgrzebnioka 39-41 2

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Wojciecha Korfantego 14a, b 2

2 Wojciecha Korfantego 17a, b 2

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Przyjaźni 34-36 5

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 41 4
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Modernizacja parterów
- wyłożenie płytkami klinkierowymi ścian przed wejściem do klatek schodowych -

ROK 2014
Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Hermana Wróbla 2a, b, c, d, e 5

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Pocztowa 12 1

2 Przyjaźni 48-50 5

3 Pocztowa 1 - Kościelna 12 4

4 Kościelna 36 7

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Niepodległości 22-24 2

2 Niepodległości 26-28 2

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 31, 33 4

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 37 4

2 Jana Polaczka 8a, b 2

ROK 2015
Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Kościelna 34 4

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 39 5

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 17-19 2

2 Marii Skłodowskiej-Curie 21-23 2

3
Marii Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 
43, 45

5

ROK 2016
Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Pocztowa 8, 9, 10, 14 7

ROK 2017
Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 13 3
Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Wojciecha Korfantego 14a, b 2

2 Wojciecha Korfantego 17a, b, c 3

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Przyjaźni 34-36 5

ROK 2014
Osiedle „Centrum”

L.p. Adres budynku Klatka schodowa Uwagi

1 Brzozowa 12 1 Drzwi ewakuacyjne

2 Piaskowa 8 1 Drzwi ewakuacyjne

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka schodowa Uwagi

1 Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8 11

2 Władysława Sikorskiego 2 3

3 Władysława Sikorskiego 4 7

ROK 2015
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka schodowa Uwagi

1 Walerego Wróblewskiego 69 1 Drzwi ewakuacyjne

2 Walerego Wróblewskiego 71 1 Drzwi ewakuacyjne

3 Walerego Wróblewskiego 73 1 Drzwi ewakuacyjne

Wymiana drzwi do klatek schodowych
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Wymiana okien w klatkach schodowych

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka schodowa Uwagi

1 Emilii Plater 21 2 II drzwi wejściowe

2 Przyjaźni 38-42 8 II drzwi wejściowe

ROK 2016
Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka schodowa Uwagi

1 Przyjaźni 34-36 5 II drzwi wejściowe

2 Przyjaźni 44-46 5 II drzwi wejściowe

3 Przyjaźni 48-50 5 II drzwi wejściowe

4 Przyjaźni 52 2 II drzwi wejściowe

ROK 2016
Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka schodowa Uwagi

1 Stawowa 5, 6, 7, 11, 11a 5 II drzwi wejściowe

2 Kościelna 34 4 II drzwi wejściowe

3 Kościelna 36 7 II drzwi wejściowe

Wymiana drzwi do klatek schodowych

ROK 2014
Osiedle „Centrum”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Piaskowa 8 1

2 Brzozowa 12 1

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Hermana Wróbla 2a, b, c, d, e 5

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 37 4

2 Władysława Jagiełły 39 4

3 Grunwaldzka 5 6

4
Jana Polaczka 8a, b – wymiana 
naświetli

2

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 31, 33 4

2 Marii Skłodowskiej-Curie 7-15 5

3 Karola Szymanowskiego 1-9 5

4 Karola Szymanowskiego 4-14 6

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 PI. Skrzeka i Wójcika 6a, b 2

2 PI. Skrzeka i Wójcika 5a, b 2

ROK 2015
Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Al. Młodych 3 1

2 Al. Młodych 4 1

3 Al. Młodych 5 1

4 Al. Młodych 6 1

5 Al. Młodych 7 1

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Grunwaldzka 2 4

2 Grunwaldzka 4 4

3 Grunwaldzka 3 6

4 Jana Polaczka 4 – wymiana naświetli 3

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Hermana Wróbla 1a, b 2
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Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 35-45 5

2 Marii Skłodowskiej-Curie 47-59 6

3 Marii Skłodowskiej-Curie 77-85 5

4 Marii Skłodowskiej-Curie 87a-89 3

ROK 2016
Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 ZHP 3 1

2 ZHP 4 1

3 ZHP 5 1

4 ZHP 6 1

5 Niepodległości 22-24 2

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej-Curie 17-19 2

2 Marii Skłodowskiej-Curie 21-23 2

3 Marii Skłodowskiej-Curie 61-67 4

4 Marii Skłodowskiej-Curie 69a-75 6

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Walerego Wróblewskiego 26-32 8

2 Władysława Jagiełły 13 3

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Wojciecha Korfantego 9a, b, c 3

ROK 2017
Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Wojciecha Korfantego 14a, b 2

2 Wojciecha Korfantego 17a, b, c 3

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Walerego Wróblewskiego 2-4 2

2 Al. Młodych 1-2 2

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 3 4

Wymiana okien w klatkach schodowych

22 czerwca br. - Piknik osiedlowy

Jubileusz osiedla „Bańgów” – dalsze informacje

Na kolejnym posiedzeniu, Ra-
da Osiedla „Bańgów” usta-

liła szczegóły dotyczące bloku spor-
towego, będącego jednym z punk-
tów zbliżających się powoli obcho-
dów jubileuszu 25-lecia istnienia 
osiedla.

Przypomnijmy, Piknik Osiedlowy 
oraz wydarzenia towarzyszące odbę-
dą się w sobotę, 22 czerwca br. Już 
teraz rezerwujmy sobie czas, bo za-
bawa w Bańgowie zawsze jest udana.

Sportowe atrakcje pikniku, to:
- Turniej Tenisa Ziemnego – Open:

- 9.00 – 9.45 zapisy,
- 10.00 – początek spotkań – system 

zawodów uzależniony jest od ilości 
uczestników.

- Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych:

- 10.00 – 13.30 – przeprowadzenie za-
wodów.

- Pokazowy Mecz Piłki Ręcznej:
- 12.00 – 13.00 MKS Siemianowiczan-

ka – MOSiR Mysłowice.
- Rodzinny Turniej

Piłki Siatkowej:
- 14.00 – 16.00 – przeprowadzenie 

zawodów.
Na zwycięzców czekają dyplomy 

i puchary!
Chętni do sprawdzenia swych umiejęt-

ności w sportowej rywalizacji, proszeni 
są o kontakt z osiedlową administracją:

tel. 32 2281-301.
rg
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Kadencja Rad Osiedli na finiszu – część II
Niespełna trzy tygodnie dzielą nas od zebrań osiedlowych członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 W tym roku podczas Zebrań odbędą się wybory do osiedlowych Rad. Mija 5 lat ich statutowej działalności od 
poprzednich wyborów w 2008 r. Już w ubiegłym wydaniu „Mojej Spółdzielni” zamieściliśmy pierwsze podsumowa-
nia minionych 5 lat Rad Osiedli: „Bańgów”, „Michałkowice” i „Chemik”. Teraz czas na kolejne. Ustępujący szefowie 
RO w swoich wypowiedziach przedstawiają w paru zdaniach między innymi perspektywy dla osiedli na lata kolejne.

Osiedle „Węzłowiec”
- Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-

cy RO: Rada Osiedla „Węzłowiec” wy-
brana przez mieszkańców w wyborach 
w 2008 roku, działała przez całą ka-
dencję w pełnym, jedenastoosobowym 
składzie, wykonując swoje statutowe 
obowiązki, a przy tym współpracując 
ściśle z administracją osiedla, Zarzą-
dem i Radą Nadzorczą Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chciał-
bym podkreślić, że współpraca układa-
ła się bardzo harmonijnie, co skutko-
wało podejmowaniem różnych inicja-
tyw dla dobra mieszkańców osiedla.

Do najważniejszych zrealizowanych 
zadań podczas mijającej kadencji zali-
czyć możemy m.in.
- ukończenie prac dociepleniowych 

budynków na I etapie osiedla,
- wyremontowanie wszystkich dachów 

budynków z użyciem papy wentyla-
cyjnej i termozgrzewalnej,

- docieplenie wszystkich stropoda-
chów,

- modernizacja oświetlenia klatek 

schodowych z zastosowaniem czuj-
ników ruchu we wszystkich klatkach 
schodowych „Węzłowca”,

- wymianę, zgodnie z zaleceniami 
Urzędu Dozoru Technicznego, urzą-
dzeń zabawowych na wszystkich 
ośmiu placach zabaw osiedla,

- zaopatrzenie stacji wymienników ciepła 
w systemy uzdatniania wody użytkowej,

- realizację harmonogramu estetyza-
cji klatek schodowych oraz wymiany 
dźwigów osobowych.

Zrealizowane zostały ponadto 
wszystkie postulaty i wnioski miesz-
kańców, jakie przegłosowywano pod-
czas corocznych zebrań osiedlowych. 
Szczególnego podkreślenia wymaga 

postulat odnoszący się do likwidacji 
przejazdu ulicą Grunwaldzką linii au-
tobusowej numer 190. Udało się dojść 
do konsensusu i rozwiązania zadowa-
lającego mieszkańców obu osiedli.

Zrealizowano również inny wnio-
sek, który dotyczył wykonania nowych 
chodników wzdłuż budynków przy uli-
cy Władysława Jagiełły 33-35 i Grun-
waldzkiej 2C, D.

Tylko w zeszłym roku osiedle „Wę-
złowiec” wzbogaciło się o 39 nowych 
miejsc parkingowych. W sumie osie-
dle posiada 1077 takich miejsc i 551 
garaży – to najlepszy „wynik” spo-
śród wszystkich osiedli Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mimo 

wszystko, problem braku miejsc do 
parkowania jest nadal aktualny, ale 
z pewnością będzie dążyć się do te-
go, by zniwelować go jeszcze bardziej. 
Trzeba mieć jednak na uwadze rów-
nież takich mieszkańców, którzy nie ży-
czą sobie „zabetonowanego” osiedla.

Rozpoczęty ponadto został program 
renowacji ścian budynków, poprzez 
docieplenie i remont balkonów, na II 
etapie osiedla, domów przy Jana Po-
laczka i kilku najmłodszych bloków na 
I etapie osiedla, które nie wymagały 
wcześniej dociepleń, a teraz będą od-
nawiane. Program realizowany będzie 
do 2017 roku.

Nie zadowala nas z kolei stan chod-
ników, które nie były remontowane do-
tychczas z dwóch powodów: ze wzglę-
du na kompleksową wymianę sieci 
wodnej oraz centralnego ogrzewania, 
wykonane w 2012 roku oraz ograni-
czone środki finansowe, które były 
przeznaczone na remont budynków. 
W ubiegłym roku zostały podjęte dzia-
łania na rzecz poprawy stanu chod-

ników, szczególnie przy ulicy Grun-
waldzkiej. Jest to ujęte w bieżącym 
Planie Remontów.

W tym roku czeka nas moderniza-
cja boiska wielofunkcyjnego przy ulicy 
Władysława Jagiełły 27-33.

Na koniec chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim członkom Rady 
Osiedla oraz kierownictwu i pracow-
nikom administracji, a także Zarządo-
wi i Radzie Nadzorczej SSM za aktyw-
ność i poświęcenie swojego czasu na 

Wiesław Jaźwiec

os. J. Tuwima, skwer przy Leśnej 15.
Os. „Węzłowiec”:  

Wł. Jagiełły 25 docieplono budynek. 
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działalność społeczną. Kolejnej Radzie 
życzę wielu osiągnięć i trafnych decy-
zji... dla dobra mieszkańców.

Osiedle imienia Juliana Tuwima
- Adam Górecki – przewodniczą-

cy RO: Mijającą kadencję Rady Osie-
dla oceniam pozytywnie. 2012 rok był 
kolejnym, w którym udało się zreali-
zować planowane roboty remontowe 
oraz konserwatorskie i płynnie przejść 
w następny. Najważniejsze, by konty-
nuować wieloletnie plany robót na po-
szczególnych budynkach, zapobiegać 
i ewentualnie podejmować w odpo-
wiednim czasie działania, jeżeli poja-
wi się awaria albo sygnał, że za chwi-
lę może stać się coś niedobrego. Im 
wcześniej problem zostanie dostrze-
żony i rozwiązany, tym lepiej. Oszczę-
dzamy wówczas zarówno pieniądze, 
bo zapobiegamy większym awariom, 
jak i nerwy mieszkańcom. To jeden 
z naszych priorytetów.

Podczas pięciu lat trwania kadencji, 
nasi członkowie regularnie, w ponie-
działki, byli dostępni dla lokatorów. Był 
czas, aby przedstawić swoje spostrze-
żenia, uwagi. W poniedziałek admini-
stracja pracuje dłużej, dlatego miesz-

kaniec od razu miał możliwość uzyska-
nia odpowiedzi. Poważniejsze spra-
wy omawiane były na zebraniach Ra-
dy Osiedli z udziałem kierownik admi-
nistracji – Doroty Łąckiej oraz człon-
ka Zarządu SSM.

Sądzę, że Rada Osiedla jako cia-
ło doradcze, pomagała mieszkańcom 
i administracji w widoczny sposób. 
Wydaje się, że jest coraz mniej preten-
sji, jeżeli chodzi o gospodarkę naszym 
osiedlem. Mieszkańcy coraz częściej 
przychodzą do administracji i chwalą.

Podsumowując ostatnie pięć lat, 
z pewnością mogę powiedzieć, że 
komfort zamieszkania czy wygląd 
osiedla im. Juliana Tuwima zmienił 

się na korzyść w znaczny sposób. Nie 
wiem, czy nie jest to jedno ze spokoj-
niejszych osiedli naszego miasta. Są 
oczywiście incydenty, pewne jeszcze 

niedociągnięcia, jak wszędzie, ale wy-
daje mi się, że u nas mieszka się faj-
nie. Wspólne działanie: administracji, 
Rady Osiedla, mieszkańców – przy-
nosi pozytywne skutki. Mam wraże-

nie nawet, że inni zarządcy nierucho-
mości w naszym mieście wzorują się 
na Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Perspektywy dla osiedla? Oby jak 
najmniej awarii. Musimy ponadto do-
prowadzić do usunięcia pozostałości, 
niedoróbek technologicznych z ostat-
nich lat. Ważna sprawa dotyczy zabez-
pieczenia poszycia dachowego budyn-
ków czy chociażby balkonów w wie-
żowcach przy ulicy Okrężnej. Trze-
ba być elastycznym w podejmowaniu 
decyzji, nie można patrzeć sztywno 
przed siebie, trzeba reagować na poja-
wiające się sygnały od mieszkańców.

Kończąc, składam życzenia wszyst-

kiego najlepszego dla mieszkańców 
osiedla im. Juliana Tuwima, a zara-
zem pozdrowienia dla ogółu miesz-
kańców zasobów spółdzielczych SSM, 
przecież tyle lat już jesteśmy. 55 lat – 
ładny okres.

Osiedle „Centrum”
- Andrzej Jagiełło – przewodniczą-

cy RO: Rada Osiedla od początku ka-
dencji starała się ściśle współpraco-
wać z mieszkańcami wychodząc im 
naprzeciw. Nasi członkowie regularnie 
pełnili dyżury, na które zainteresowa-
ni mogli przychodzić ze swoimi proble-
mami. Jeżeli ów problem można było 
szybko rozwiązać, robiliśmy to, oczy-
wiście przy ścisłej współpracy z admi-
nistracją osiedla „Centrum”. 

Oprócz tego, staraliśmy się realizo-
wać wnioski zgłoszone podczas co-
rocznych zebrań osiedlowych. W su-
mie zazwyczaj realizowaliśmy 95% 
przyjętych wniosków. Te pozostałe 5% 
nie wynikało z niechęci, ale głównie ze 
względu na przesunięcia środków fi-
nansowych na inne cele. Były one jed-
nak zawsze dokładnie rozpatrywane 
i oceniane przez Radę.

Jako Rada Osiedla przyglądaliśmy 

się poszczególnym zagadnieniom 
przede wszystkim pod kątem możliwo-
ści finansowych i technicznych. Bra-
liśmy oczywiście udział w odbiorach 
konkretnych inwestycji.

W tej chwili na pewno cieszy nas to, 
że praktycznie kończą się w naszym 
osiedlu roboty związane z docieplenia-
mi budynków. Wkrótce będziemy mogli 
powiedzieć, iż w pełni został zrealizo-
wany ustalony wcześniej program do-
ciepleniowy w „Centrum”.

W ostatnich latach udało się w znacz-
nym stopniu zmniejszyć problem braku 
parkingów w tym osiedlu. Wygospo-
darowano w sumie kilkadziesiąt ko-

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

ciąg dalszy na str. 14

Adam Górecki

Osiedle „Młodych”
Ładnie ocieplony budynek  

przy Michałkowickiej 17-23A – os. „Centrum”
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Kadencja Rad Osiedli na finiszu – część II

lejnych miejsc parkingowych, między 
innymi przy ulicach: Kolejowej, Po-
wstańców i Komuny Paryskiej.

Obecnie jedna z istotniejszych spraw 
odnoszących się do osiedla „Centrum” 
dotyczy stopniowej poprawy estetyki 
terenów zielonych i wokół budynków. 
To wspólna inicjatywa lokatorów i Ra-
dy Osiedla. Pomalowany i docieplony 
dom plus zagospodarowane obejście 
lub trawnik z pewnością ładnie będą 
się komponowały. Ważne jest również 
to, by utrzymać to co już mamy i to co 
dopiero będzie realizowane.

Od lat członkowie Rady Osiedla i ad-
ministracji spotykają się z osobami za-
dłużonymi wobec Spółdzielni, aby wy-
słuchać i zapoznać się z problema-
mi mieszkańców, ewentualnie coś im 
doradzić. Taka forma w „Centrum” 
sprawdza się. Jak się okazuje, na ko-
niec roku to właśnie nasze osiedle za-
mieszkuje najmniej osób z zaległo-
ściami czynszowymi spośród wszyst-
kich w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydaje mi 
się, że warto to kontynuować w kolej-
nych latach.

(Przypomnijmy, że podczas mijają-
cej kadencji Rady Osiedla „Centrum”, 
obowiązki przewodniczącego pełniły 
dwie osoby. Najpierw Ryszard Kunic-
ki - zmarł 12. 08. 2009 r., a w ostatnich 
latach Andrzej Jagiełło – dop. red.).

Osiedle „Młodych”
- Jerzy Kurzawa– przewodniczą-

cy RO: Zbliża się koniec kadencji Ra-
dy Osiedla „Młodych”, tak więc czas 

na podsumowanie tego co zrobiliśmy, 
czego nie udało się zrealizować. Na 
wstępie przedstawię Radę – działa-
ła ona w następującym składzie: Je-
rzy Kurzawa – przewodniczący, Ur-
szula Madeja – zastępca przewodni-
czącego oraz członkowie: Bronisław 
Laube, Leszek Wielogórski, Andrzej 
Chyliński, Stanisław Cichoń, Józef 
Jagieła, Piotr Majnusz i Stanisław 
Tomalik.

Analizując działalność Rady Osiedla 
w mijającej kadencji, chciałbym zaak-
centować duże zaangażowanie człon-
ków Rady Osiedla w realizację zadań 
określonych przez Statut Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W mi-
nionej kadencji odbyliśmy kilkadziesiąt 
posiedzeń, na których zajmowaliśmy 
się, takimi sprawami jak:

- ustalanie potrzeb remontowych 
osiedla, opiniowanie planów remon-
tów oraz kontrola ich realizacji, w tym 
udział członków RO w czynnościach 
odbioru robót,

- dokonywanie okresowych przeglą-
dów osiedla pod kątem przygotowania 
do zimy, utrzymywania porządku i czy-
stości na jego terenie,

- kontrola realizacji wniosków podję-
tych na zebraniach osiedlowych,

- analiza wniosków, skarg i uwag 
mieszkańców wniesionych na dyżu-
rach członków Rady Osiedla.

Efektywna współpraca z administra-
cją osiedla „Młodych” oraz Zarządem 
Spółdzielni przyniosła wymierne efek-
ty – osiedle staje się coraz ładniej-
sze, bardziej przyjazne mieszkańcom. 
Dzieje się tak dlatego, że głos człon-
ków Rady Osiedla jest ważny przy pla-
nowaniu robót remontowych, inwesty-
cji, a także przy kontroli ich wykonania.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, że 
mimo ograniczonych środków finan-
sowych, w każdym roku realizowali-
śmy inwestycje poprawiające wizeru-
nek naszego otoczenia. Wymienię tyl-
ko kilka:
- w 2009 roku wybudowano plac za-

baw dla dzieci przy ulicy Franciszka 
Zubrzyckiego,

- w 2010 roku oddano do użytku plac 
zabaw dla najmłodszych przy ulicy 
Jana Stęślickiego,

- w 2011 roku wykonano parking przy 
ulicy Szarych Szeregów,

- w 2012 roku oddano do użytku par-
king przy Franciszka Zubrzyckiego.

W 2011 roku, dzięki aktywnej posta-
wie prezesa SSM – Zbigniewa Lek-
stona doszło do zawarcia porozumie-
nia między Siemianowicką Spółdziel-
nią Mieszkaniową a Urzędem Miasta, 
w kwestii podziału kosztów, a tym sa-
mym wykonania długo oczekiwane-
go parkingu w rejonie Zespołu Szkół 
Sportowych.

Konsekwentnie też realizowane by-
ły inne istotne założenia planów re-
montowych – remonty dachów (w su-
mie 2549 m2), docieplenia budynków, 
remonty dróg, dźwigów osobowych 
w klatkach schodowych i szereg in-
nych.

W związku z ograniczoną ilością 
środków finansowych, nie udało nam 
się zrealizować w tej kadencji inwesty-
cji pod roboczą nazwą „Plac Pomniko-
wy”. Jestem przekonany, że nowa Ra-
da Osiedla upora się z tym tematem 
i zrealizuje nasze koncepcje.

W związku z końcem kadencji RO, 
dziękuję mieszkańcom, a także kie-
rownictwu i pracownikom osiedlowej 
administracji, Zarządowi Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
Radzie Nadzorczej SSM za dobrą 
i owocną współpracę.

Rafał Grzywocz

Jerzy Kurzawa

ciąg dalszy ze str. 13

Andrzej Jagiełło

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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We wspomnieniach przyjaciół Alojze-
go Supernoka często padają określenia: 
„prawy”, „twardy” „dobroduszny”, „oso-
ba niewahająca poświęcić się pracy na 
rzecz innych”. Przyglądając się kolejnym 
informacjom z sylwetki wychodzi, że nie 
są to określenia przesadzone.

To między innymi za jego sprawą po-
wstała parafia Ducha Świętego w Byt-
kowie – był już wówczas kościelnym. 
W 1988 roku współtworzył Komitet Oby-
watelski „Solidarność”, a dalej w latach 
90. – Siemianowicki Ruch Samorządowy.

Jako mieszkaniec osiedla „Młodych” 
aktywnie włączał się wżycie osiedla. 
Działał w tamtejszej Radzie Osiedla 
– zabiegał o jak najlepszy poziom za-
mieszkania w tym osiedlu, często za-

bierał głos w sprawie parkingów czy 
wyglądu i otoczenia dawnej Szko-
ły Podstawowej nr 12 (dziś Zespo-
łu Szkół Sportowych), gdzie był przez 

pewien okres szkolnym konserwato-
rem. Także na forum Rady Miasta, bę-
dąc już radnym i wiceprzewodniczą-
cym Rady, składał interpelacje doty-
czące zasobów spółdzielczych i spraw 
bliskim ich mieszkańcom. Był jednym 
z tych, co tworzyli w latach 90. prawo, 
do dziś służące siemianowiczanom.

Alojzy Supernok przez lata wspierał 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-

pełnosprawnych „Uśmiech”, istniejące 
jeszcze do niedawna w osiedlu „Wę-
złowiec”. Był prostym, dobrodusznym 
i mądrym człowiekiem. Każdemu, jak 
tylko mógł, pomagał. To on również był 
jednym z twórców inicjatywy w Raci-
borzu, mającej na celu doprowadzenie 
do beatyfikacji dominikanki Ofki Pia-
stównej (Świątobliwej Eufemii z Ra-
ciborza, córki księcia raciborskiego 
Przemysława i Anny, księżniczki ma-
zowieckiej), której kult na Ziemi Raci-
borskiej trwa od kilkuset lat.

W latach 1998-2002 pełnił funk-
cję przewodniczącego Rady Miasta. 
W 2005 roku wyróżniono go Dyplo-
mem „Zasłużony dla Siemianowic Ślą-
skich”. Przez całe życie Alojzy Super-
nok był związany z kolejnictwem.

Odszedł człowiek prawy i wrażliwy 
na niedolę innych. Cześć jego pa-
mięci! rg

Na początku marca, na cmentarzu parafii Ducha Świętego w Bytko-
wie, przy tłumnie żegnających mieszkańcach Siemianowic Ślą-

skich, spoczął Alojzy Supernok – były przewodniczący Rady Miasta, jeden 
z inicjatorów budowy bytkowskiego kościoła.

Osiedle „Bańgów”
Ekipy remontowe kończą już malo-

wanie trzech ostatnich klatek schodo-
wych oraz piwnic osiedla, tj. przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 77, 79A 
i B. Tym samym lada moment, w Pla-
nie Remontów na 2013 rok, przy po-
zycji „roboty malarskie”, będzie można 
postawić haczyk – „wykonano”.

Na finiszu są już także prace zwią-
zane z odnawianiem budynku znaj-
dującego się przy ulicy Władysława 
Reymonta 10-12. W tej chwili remon-
towane są jeszcze wejścia do budyn-
ku. Zdemontowana na czas remon-
tu skrzynka na listy, wróci na swo-
je miejsce tuż po zakończeniu ostat-
nich prac.

W pierwszym kwartale roku admi-
nistracja sporo uwagi poświęca wy-
mianie okien w klatkach schodowych 
i w piwnicach. Po zamontowaniu takich 
okienek przy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 14-24, wymieniono niedawno na-
stępne przy tej ulicy, na adresach 26-
36. Na przełomie marca i kwietnia no-
we okienka piwniczne wstawiane bę-
dą w budynkach przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 1-5 i 2-8.

Zakończyła się przycinka wszystkich, 
wskazanych przez administrację i na 
wnioski mieszkańców, drzew w osie-
dlu „Bańgów”. Już niedługo, gdy zie-
mia nie będzie zamarznięta, uzupeł-
nione zostaną żywopłoty i nasadzone 

będą nowe krzewy ozdobne – szcze-
góły patrz plan nasadzeń str. 16.

W marcu osiedlowi konserwatorzy 
wymienili piony zimnej, ciepłej wody 
oraz cyrkulacji w budynku przy ulicy 
Władysława Reymonta 20.

A co niebawem? Największe i naj-
bardziej kosztowne roboty przewidzia-
ne tego roku w osiedlu. Rusztowania 
pojawią się na budynkach przy ulicy 
Władysława Reymonta 14-24 i 26-36 
– rozpocznie się docieplenie tych blo-

ków. W „poczekalni” czekają jeszcze 
kolejne dwa budynki przy Wł. Rey-
monta, przewidziane do odnowienia 
jeszcze w tym roku.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” sporo się dzieje. 

W budynku przy ZHP 9 kończy się już 
malowanie klatki schodowej i płytko-
wanie parteru. Pod koniec marca ekipa 
remontowa wymieniała między innymi 
drzwi szybowe na parterze i montowa-
ła kasetę wezwań dźwigu osobowego. 
Za to na pełnych obrotach trwają po-
dobne roboty przy ZHP 7. W innej czę-
ści osiedla – przy Walerego Wróblew-
skiego 8 zakończył się remont parteru, 
a robotnicy przeniosą się już niedługo 
na „szóstkę”. W drugiej połowie marca 
br. wymienione zostały jeszcze drzwi 
wejściowe do klatki schodowej przy uli-
cy Jana Stęślickiego 1.

Ważna informacja dla mieszkańców: 
trwają próby szczelności instalacji ga-
zowej w klatkach schodowych przy ad-
resach:

- Bohaterów Westerplatte 4-12,
- Szarych Szeregów 1-4,
- Jana Stęślickiego 1-2 i 3-6
- Alei Młodych 8-9 i 10-15.
Gdy tylko pojawią się dogodne wa-

runki atmosferyczne, w najbliższych 
tygodniach administracja przewiduje 
remont parkingu i drogi dojazdowej 
wzdłuż budynku przy Alei Młodych 
10-15. To bardzo ważne, a zarazem 

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

Przybywa odnowionych klatek schodowych 

os. „Młodych” – Montowanie 
kasety wezwań windy przy 

ulicy ZHP 9. To jedna z robót 
towarzyszących.

ciąg dalszy ze str. 36

ciąg dalszy na str. 18

Zmarł Alojzy 
Supernok



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2013

W miejsce wyciętych drzew,…
Przełom I i II kwartału br., jak co roku stoi pod zna-

kiem pielęgnacji terenów zielonych, drzew, krze-
wów oraz żywopłotów. Administracje dążą do realizacji 
wskazanych w protokołach przeglądów osiedli punk-
tów, jak również wniosków i próśb mieszkańców w tym 
względzie.

Wskazane przez uprawnione komisje – chore lub za-
grażające bezpieczeństwu przechodniów, zaparkowanym 
samochodom drzewa – są usuwane, a w ich miejsce lub 
w pobliżu, pojawią się nowe nasadzenia drzew niskopien-
nych i krzewów. Poza tym, firmy zewnętrzne zajęły się przy-
cinką suchych gałęzi. Prace te ze względu na okres lęgo-
wy ptaków zakończono 15 marca, a następne rozpoczę-
te zostaną po 15 października br.

Oprócz tego, już niedługo w wielu miejscach pojawią się 
nowe żywopłoty i krzewy ozdobne. Tym samym kolejne za-
kątki naszych osiedli zyskają na swym wyglądzie i tylko jed-
no nas martwi czy oprą się wszelkiej maści osiłkom, kierow-
com itd. itp.

W osiedlach SSM na rok 2013
zaplanowano nasadzenie:

„Chemik”
- wiśnia piłkowana „KANZAN”:

- ul. Walerego Wróblewskiego 45 (strona zachodnia) – 3 
szt.

- ul. W. Wróblewskiego 47 (strona północna) – 3 szt.
- wiśnia kosmata – RENDULA:

- ul. W. Wróblewskiego 57 (strona zachodnia) – 3 szt.
- ul. W. Wróblewskiego 59 (strona północna) – 3 szt.

- Jabłoń ROYALTY:
- ul. Niepodległości 60F – 3 szt.

„Centrum”
- ul. Michałkowicka – 10 drzew i 120 krzewów ozdobnych,
- ul. Spokojna – 80 krzewów ozdobnych.

„Bańgów”
W bieżącym roku nie planuje się sadzenia nowych drzew. 

Pojawią się natomiast nowe żywopłoty i uzupełnione zosta-
ną aktualne istniejące w rejonach budynków:

- ul. Władysława Reymonta 2-8,
- ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1-5,
- ul. Władysława Reymonta 10-12,
- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15 przejście w kierunku 

Władysława Reymonta 20.
„Młodych”

ul. Bohaterów Westerplatte 4, 6, 8, 10, 12 – nasadze-
nie żywopłotu

- Aleja Młodych 3, 4, 5, 6, 7 (tył budynku) – przy nowych 
chodnikach pojawią się berberysy,

- Aleja Młodych 8, 9 (tył budynku) – wzdłuż nowego 
chodnika wysadzone zostaną berberysy oraz żywopłot

„Michałkowice”
- ul. Przyjaźni 50 – nasadzenia krzewów i kwiatów,
- ul. Pocztowa 15 – nasadzenie 15 mb żywopłotu, 
- ul. Przyjaźni 8-10 – uzupełnienie 20 mb żywopłotu,
- ul. Wyzwolenia 8 – nasadzenie 100 mb żywopłotu, 
- ul. Przyjaźni 10 – nasadzenie drzew 3 szt.,
- ul. Leona Kruczkowskiego 4 – uzupełnienie żywopło-

tu – 20 mb,
- ul. Obrońców Warszawy 2 – uzupełnienie żywopłotu – 10 mb,
- ul. Wł. Sikorskiego 4A – nasadzenie drzew – 1 szt.,
- ul. Przyjaźni 44-46 – nasadzenie drzew – 2 szt.,
- ul. Obrońców Warszawy 1 – nasadzenie 20 mb żywopłotu.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Tegoroczne plany nasadzeń dla lepszej czytelności prezentujemy w tabelce.

L.p. Lokalizacja Drzewa
- szt. -

Krzewy
- szt. -

Żywopłot
- szt. -

Kwiaty
- szt. -

1. Hermana Wróbla 15 Jarzębina - 3
Krzewy iglaste i liściaste: pię-
ciornik, berberys, irga, forsycja, 
pęcherznica, cis, jałowiec -15

20 –

2. Hermana Wróbla 17-21
Wiśnia ozdobna, 

głóg - 10

Krzewy iglaste i liściaste: pię-
ciornik, berberys, irga, forsycja, 
pęcherznica, cis, jałowiec - 50

20 –

3. Wojciecha Korfantego 9 Świerk - 3 Krzewy liściaste: forsycja - 10 10
Szałwia, 

pelargonie - 60

4. Hermana Wróbla 7 Wiśnia ozdobna - 15
Krzewy liściaste:  
tawuła wczesna,  
forsycja - 20

– -

5. Leśna 15 – – – Szałwia - 120

6. Okrężna 1, 3, 5 –
Krzewy liściaste:  
pięciornik, tawuła wczesna 19 

– –

7. Hermana Wróbla 1-3 Wiśnia ozdobna - 15
Krzewy iglaste i liściaste: pię-
ciornik, berberys, irga, forsycja, 
pęcherznica, cis, jałowiec - 16

– –

8. Wojciecha Korfantego 2 – – – Róże parkowe - 10

RAZEM: 26 120 50 90
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„Węzłowiec”
Na „Węzłowcu” na ten rok nie zaplanowano nowych nasadzeń drzew i krze-

wów. Administracja tego osiedla dokonała bowiem sporego uzupełnienia istnie-
jącej zieleni średniej i wysokiej w listopadzie ub.r. W rejonie budynku ul. Wła-
dysława Jagiełły 25 posadzono 30 drzew z gatunku grab. Żywopłot nasadza-
no wzdłuż budynku Jana Polaczka 8A, B ,C, D i budynku ul. Grunwaldzka 3F-
-Grunwaldzka 5A. Łącznie osiedle wzbogaciło się o około 100 mb żywopłotu 
gatunku berberys purpurolistny. Znając jednak życie sądzimy, że i w tym roku 
na tym osiedlu coś tam jeszcze zostanie uzupełnione. pes

…będą nowe

osiedle „Bańgów” – wkrótce 
żywopłoty zostaną uzupełnione. 
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kosztowne roboty, które pochłoną 1/3 
funduszu remontowego ustalonego na 
2013 rok.

Trwają przygotowania do opracowa-
nia projektu zagospodarowania daw-
nego „Placu Pomnikowego”.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” spośród trzech 

klatek schodowych budynku przy ulicy 
Kolejowej 3, dwie są już gotowe – „C” 
i „B”. Malowanie i estetyzacja parteru 
ma miejsce jeszcze na segmencie „A”, 

ale wszystko zmierza w dobrym kie-
runku, by już wkrótce i ona tak ładnie 
wyglądała, jak „sąsiadki”.

Sprawnie idzie też remont klatki 
schodowej w wielokondygnacyjnym 
budynku przy ulicy Komuny Pary-
skiej 3. Jeszcze niespełna miesiąc te-
mu co dopiero rozkładali farby, a już 
mamy wykonanych przeszło 3/4 prze-

widzianych robót. Skończone już za to 
są roboty estetyzacyjne w budynkach 
przy ulicy Kruczej 1, 1A oraz 2.

Po definitywnym odejściu zimy, ad-
ministracja przystąpi do dokończenia 
parkingu przy ulicy Ryszarda Gansiń-
ca 4-6. Obecnie parking jest wytyczony 
i pozostaje kwestia wyłożenia go kost-
ką brukową. Parkowanie na żużlu przej-
dzie więc do historii. Oprócz tego, na 
wniosek mieszkańców, będzie wyko-
nane drugie dojście do dużego parkin-
gu przy ulicy Kolejowej 6, a także wy-

remontowany zostanie do końca dach 
budynku przy ulicy Powstańców 54B.

Osiedle „Chemik”
I tak po paru tygodniach robót, 

wreszcie postawiono kropkę, jeże-
li chodzi o odnawianie klatek schodo-
wych przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 55 i 55A. Oby jak najdłużej słu-
żyły mieszkańcom w takim stanie.

Osiedlowi konserwatorzy też mają 
co robić. W ostatnim czasie wymieni-
li między innymi poziomy wodne w bu-
dynku przy ulicy W. Wróblewskiego 
61AB oraz pion wodny pod „53D”.

Trwają oprócz tego próby szczelno-
ści instalacji gazowej i wentylacji przy 
ulicach:

- Niepodległości 57-59, 61-63
- Walerego Wróblewskiego 71.
Po świętach przewidziano remont 

ścianek wraz z wymianą drzwi do kory-
tarzy wewnętrznych (22 sztuki) w wie-

żowcu przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 73.

Osiedle „Michałkowice”
Nieprzerwanie od kilku tygodni trwa 

malowanie klatek budynku przy ulicy 
Przyjaźni 24-26. Obecnie ekipa remon-
towa „okupuje” klatki 26A i B. Po świę-
tach zamontowane zostaną jeszcze no-
we kasety domofonowe. Trochę kurzu 

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

Przybywa odnowionych klatek schodowych 
ciąg dalszy ze str. 15

os. „Bańgów” – Pomalowana  
klatka schodowa budynku przy 

ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 79B.

os. „Centrum” – Malowanie klatki 
przy Komuny Paryskiej 3.

os. „Młodych” – Nowe drzwi 
wejściowe do budynku przy Jana 

Stęślickiego 1.

os. „Tuwima” – konserwatorzy 
odnowili drugie drzwi wejściowe  

w budynku przy  
ul. Hermana Wróbla 2.

os. „Tuwima” – wymiana rur 
spustowych instalacji deszczowej 

w budynku ul. Okrężna 7  
została zakończona.

os. „Młodych”  
– Aleja Młodych 10-15 - Najwyższa 

pora wyremontować tę drogę  
oraz parking.
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i bałaganu, jak to przy remontach, ale 
za to jaki efekt będzie... Już można pod-
patrzeć chociażby w segmencie „24A”.

Nowe okna będą posiada-
ły już wkrótce wszystkie klatki 
schodowe budynków przy uli-
cy Przyjaźni 48-52 oraz Le-
ona Kruczkowskiego 4, 6, 
8. Obecnie prowadzone robo-
ty są kontynuacją wcześniej 
rozpoczętych.

Co miesiąc informujemy o ko-
lejnych wymienionych odcin-
kach pionów wodnych w budyn-
kach. W ostatnich tygodniach 
konserwatorzy pracowali przy 
adresach:

- Przyjaźni 22B, 26A,
- Pocztowej 12,
- Wyzwolenia 6B, 10B
- Kościelnej 36E.
Tymczasem administracja oznajmia, 

że zakończyły się już próby szczelno-
ści instalacji gazowej i przegląd prze-
wodów wentylacyjnych w budynkach 
przy ulicy: Przyjaźni 34-36, 38-42, 40-
42, 44-46, 48-50 i 52.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Tak jak w innych osiedlach i tu kolej-

ne klatki schodowe zmieniają się niemal 
nie do poznania. Właśnie zakończyły się 
kompleksowe prace przy Wojciecha 
Korfantego 15AB – malowanie klatki, 
estetyzacja parteru polegająca na poło-
żenie płytek ceramicznych oraz klinkie-
rowych w wejściu do budynku oraz ka-
pitalny remont instalacji domofonowej.

Z innych ważniejszych robót, jakie pod-
jęto w ostatnich kilkunastu dniach, war-
to odnotować choćby to, że wymienione 
zostały piony zimnej, ciepłej wody oraz 
cyrkulacji w budynkach przy ulicach:

- Wojciecha Korfantego 9,
- Leśnej 13 
- ks. Jana Kapicy 5

Do tabelki „nieprzewidziane, niepo-
żądane” trzeba niestety dopisać kolej-
ne wydatki. Na skutek podpalenia wóz-

ka dziecięcego w budynku przy ulicy 
Okrężnej 15, konieczne jest częścio-
we malowanie klatki, wymiana okna 
w naświetlu oraz naprawa instalacji te-
letechnicznej. Głupota ludzka w niektó-
rych przypadkach rzeczywiście nie zna 
granic. Administracja przewidziała od-
nawianie tej klatki na początku kwietnia.

Aby dzieciaki bezpiecznie mogły 
użytkować place zabaw, należało do-
konać przeglądu stanu technicznego 
urządzeń zabawowych, jeszcze przed 
ich otwarciem. W marcu takie kontrole 
zostały przeprowadzone i okazało się, 
że do wymiany kwalifikują się niektó-
re elementy urządzeń (przede wszyst-
kim drewniane części). Po otrzymaniu 
protokołu, administracja niezwłocznie 
podjęła działania celem naprawienia 
ich lub uzupełnienia nowymi, więc po-
zostaje tylko czekać na otwarcie i ra-
dość najmłodszych z zabawy. Gwoli 
uzupełnienia jeszcze dodajmy, że pia-
sek w piaskownicach wymieniony zo-
stanie, gdy tylko poprawią się warunki 
atmosferyczne.

Administracja przygotowuje się do 
remontu balkonów budynku przy uli-
cy Leśnej 13 oraz schodów do klatek 

przy ulicy Wojciecha Korfan-
tego 6A i B.

Osiedle „Węzłowiec”
W marcu roboty remontowe 

skupione były przede wszyst-
kim na budynkach przy ulicy 
Władysława Jagiełły 25, 35 
oraz Jana Polaczka 8D. Już 
od pewnego czasu trwają pra-
ce estetyzacyjne na czterech 
klatkach schodowych budyn-
ku przy Wł. Jagiełły 35. W ra-
mach robót towarzyszących 
wymieniona zostanie wkrótce 
także instalacja domofonowa. 
Pod „25” z kolei, we wszyst-

kich klatkach budynku, prowadzona jest 
aktualnie wymiana okien piwnicznych 
na tzw. luksfery, zarówno od strony 
wejść do klatek, jak i balkonów. Spo-
ro robót wykonano już także na klat-
ce schodowej przy ulicy Jana Polacz-
ka 8D. Po odświeżeniu klatki wewnątrz, 
do załatwienia pozostają kwestie płyt-
kowania wejścia do budynku i naprawa 
schodów, a także pomalowanie z ze-
wnątrz nowej ściany, powstałej w miej-
scu naświetli.

Odnotujmy jeszcze, że w ostatnim 
czasie wymieniono trzy piony wod-
ne w budynku przy ulicy Władysława 
Jagiełły 9C oraz usunięto przycięte 
wcześniej drzewa w rejonie budynków 
przy Wł. Jagiełły 9 i 11 – rozdrobnione 
przez specjalne urządzenie gałęzie, 
wywiezione zostały w postaci gotowej 
do użycia ściółki. Z pewnością przyda 
się ona jeszcze tej wiosny.

W najbliższym czasie administracja do-
kona szczegółowych pozimowych prze-
glądów, będzie łatanie dziur i płytkowanie 
kolejnych wejść do klatek schodowych.

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

os. „Tuwima” – na początku marca naprawiano 
uszkodzone urządzenia zabawowe.

os. „Węzłowiec” - pięknieją partery  
w budynku Władysława Jagiełły 35.

os. „Węzłowiec” - 28. marca br. - po kompleksowej 
wymianie - oddano do użytku dźwig osobowy  
ul. Wł. Jagiełły 11D. Remont trwał 6 tygodni.
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Trzeba byłoby nieźle pogrzebać w zakamarkach pa-
mięci, aby odszukać Święta Wielkanocne, podczas 

których mielibyśmy aż tyle śniegu. I nie był to prima 
aprilis. Wielkanoc to czas wyjątkowy, ale pogoda w trakcie 
ostatnich sprawiła, że były one jeszcze bardziej niezwykłe 
i długo będziemy je wspominać, bo te minione zdecydowa-
nie bardziej swym klimatem pasowały do Bożego Narodze-
nia. Kto wie czy za jakiś czas, być może z niedowierzeniem 
ktoś słuchając opowiadania o baaardzo śnieżnej Wielkano-
cy zauważy: Zima! W Wielkanoc?! 15 cm śniegu i tyle sa-
mo mrozu w nocy? – Ha! Ha! Ha!... ale mnie robisz... 
pes, zdjęcia Rafał Grzywocz

Śmigus-śniegus
Wielkanoc 2013 Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013

Wielkanoc 2013
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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 sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

 Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

13. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46A, B;  
Marii Dąbrowskiej 1; Obrońców 

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

14. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48A, B; 
Obrońców Warszawy 2, 2A, 9;  

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

15. 05. 
środa

Karola Świerczewskiego 50A, B; 
Walentego Fojkisa 3, 5;  

Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37, 39

16. 05.
 czwartek

Leona Kruczkowskiego 4, 6;  
Kościelna 36, 36A, B, C;  

Alfonsa Zgrzebnioka 41, 43, 45

17. 05.
 piątek

Leona Kruczkowskiego 8, 
Władysława Sikorskiego 1A, B, C; 
Kościelna 36D, E, F, Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51A, B;

18. 05.
 sobota

Przyjaźni 8A, 10, 10A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B; 38A

20. 05. 
poniedziałek

Kościelna 34, 34A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38B, 40

21. 05. 
wtorek

Przyjaźni 18, 18A, B; 22, 22A-D, 24; 
Wojciecha Korfantego 3A, B

22. 05.
 środa

Przyjaźni 24A, B; 26, 26A, B; 34A, 36, 36A, B; 
 Wojciecha Korfantego 6A, B; 7A, B;

23. 05.
 czwartek

Przyjaźni 34, 38, 40, 40A-C, 42, 42A, B; 
Wojciecha Korfantego 14A, B; 15A, B;

Termin Budynek, adres

24. 05.
 piątek

Przyjaźni 44, 46, 46A-C, 48, 48A, B; 50, 50A; 
Wojciecha Korfantego 17A-C

25. 05. 
sobota

Przyjaźni 52, 52A;  
Wojciecha Korfantego 10A-C

27. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16A, B; 
Grunwaldzka 18;  

Wojciecha Korfantego 16A, B

10. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 31A-D; Leśna 13, 
15; Niepodległości 58A-G

11. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 33A-E;  
Okrężna 1, 2;  

Walerego Wróblewskiego 39A-C, 41A-H

12. 06.
środa

Władysława Jagiełły 35A-D; 
 Okrężna 3, 4;  

Walerego Wróblewskiego 51A-D, 53A-G

13. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 37A-D;  
Okrężna 5, 6;  

W. Wróblewskiego 53H, 61A-D, 63 A-F

14. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 39A-E; Okrężna 7, 8; 
 Walerego Wróblewskiego 63G-I; 

Niepodległości 64A-C, 66A-B

15. 06.
sobota

Niepodległości 66C-I; 
Okrężna 13, 15

17. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 41A-D; 

N i e  b ą d ź  o b o j ę t n y 
- za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!
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Pomóż Policji, Policja pomoże Tobie
Rozmawiamy z podinspektorem Dariuszem Kopciem – komendantem Komendy Miejskiej Policji 

w Siemianowicach Śląskich

- rafał grZywocZ: panie komendan-
cie, jesZcZe nie mieliśmy okaZji prZedsta-
wić pana na łamach „ms”. prosZę więc 
powiedZieć parę słów o sobie.

- Dariusz Kopeć: W lutym 2012 ro-
ku zostałem powołany przez Komen-
danta Wojewódzkiego na funkcję Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Siemia-
nowicach Śląskich. Wcześniej, przez 
kilkanaście lat byłem związany z Kato-
wicami – prawie pięć lat jako pierwszy 
zastępca Komendanta Miejskiego Po-
licji w Katowicach, przedtem jeszcze, 
będąc naczelnikiem Wydziału do walki 
z Przestępczością Samochodową i za-
stępcą Naczelnika Sekcji Kryminalnej 
w tejże Komendzie, a także dziewięć 
lat pracowałem w Komisariacie V Poli-
cji w Katowicach (Szopienicach - dop. 
red.). To jest pokrótce przebieg mojej 
kariery zawodowej.

- prZeZ tych kilkanaście miesięcy Z pew-
nością Zdążył pan poZnać specyfikę na-
sZego miasta. jak ocenia pan poZiom beZ-
piecZeństwa w siemianowicach śląskich? 
prZestępcZość rośnie cZy spada? jak 
wygląda to na tle miast ościennych?

- Poziom bezpieczeństwa to niezwy-
kle szerokie pojęcie. Statystyka jest 
na pewno ważna dla Policji, ale waż-
niejsze jest poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Wiem co to poczucie 
buduje. Są to patrole, szybkość re-
akcji Policji. Człowiek, aby czuł się 
bezpiecznie w swoim otoczeniu, chce 
mieć policjantów gdzieś w pobliżu. Po-
za tym, chce wiedzieć, że jeżeli coś się 
dzieje, Policja była na miejscu, podję-
ła działania. Zapewne każdy zdaje so-
bie sprawę, że żadne służby munduro-
we na świecie nie mają 100% wykry-
cia. Podobnie jest w Siemianowicach 
Śląskich – są tylko poszczególne kate-
gorie przestępstw, gdzie policja ocie-
ra się o te 100%. Najtrudniej wykry-
wa się przestępstwa przeciwko mie-
niu, a więc te najbardziej uciążliwe dla 
mieszkańców. Są to włamania, dewa-
stacje – uszkodzenia mienia, kradzie-
że. Jeżeli chodzi od strony statystycz-
nej, to w naszym mieście zagrożenie 
nie jest w żadnym stopniu większe niż 
w innych miastach. Powiedziałbym na-
wet, że wyglądamy całkiem przyzwo-
icie na tle naszych sąsiadów. Nie ma 
takiej kategorii przestępstw, która by-
łaby tak bardzo uciążliwa, że stanowi-
łaby tu wyjątkowy problem.

- prZestępstw, której kategorii jest 
najwięcej?

- Myślę, że ilościowo w całej Polsce 
najwięcej przestępstw skierowanych 
jest na mienie. Najwięcej jest kradzie-
ży, kradzieży z włamaniem, niszczenia 
mienia oraz kradzieży pojazdów. Nie 
da się ukryć, że niektórzy z takich kra-
dzieży sklepowych zrobili sobie spo-
sób na życie.

- jakie dostrZega pan problemy 
w osiedlach spółdZielcZych Z punktu wi-
dZenia pełnionej funkcji?

- Nie można rozgraniczać proble-
mów spółdzielczych od ogółem wi-
docznych w mieście. Z pewnością bar-
dzo uciążliwe jest to, o czym wcze-
śniej mówiliśmy, a więc zniszczenia 
mienia. Dla jednych bazgranie po ścia-
nach jest twórczością artystyczną, dla 
większości nie do końca jest to zgodne 
z ich poczuciem estetyki. Także drob-
ne kradzieże, przede wszystkim ele-
mentów metalowych są problemem. 
Jestem zwolennikiem tego, że jak coś 
montujemy, zastanówmy się wcze-
śniej, czy akurat dana rzecz musi być 
z miedzi czy z innych metali szlachet-
nych... Oczywiście naszym zadaniem 
jako funkcjonariuszy Policji jest to, 
aby dostępnymi środkami zminimali-
zować te problemy. Abyśmy mogli być 
skuteczni, niezbędna jest współpra-
ca z mieszkańcami. Już od pewnego 
czasu prowadzimy taką akcję prewen-
cyjną - „Nie reagujesz – akceptujesz”.

- prosZę roZwinąć wątek.
 - Dotyczy ona także spółdzielców 

i ich problemów. Proszę zauważyć, że 
to w dużej mierze od samych miesz-
kańców zależy poziom tego bezpie-
czeństwa. Ta akcja chce coś uświado-

mić. Nie reagujesz, to znaczy akcep-
tujesz. To nie jest do końca prawdą, 
że my nie widzimy tego co się dzieje 
w osiedlu. Prawdopodobnie część osób 
jest zorientowanych kto te, dajmy na to 
graffiti robi. Gdy idąc chodnikiem mija-
my kogoś, kto ciągnie za sobą wózek, 
a na nim jakieś metalowe elementy, to 
za chwilę może okazać się, że była to 
poręcz ze schodów albo kable elek-
tryczne z naszej klatki schodowej. Czę-
sto jest tak, że nawet widzimy włamy-
wacza czy osobę w sposób podejrza-
ny kręcącą się przy samochodach. Nie 
zawsze jesteśmy świadkami zdarzenia, 
ale przekażmy jakieś informacje Policji. 
To nam wystarczy, żeby działać. Fak-
tycznie – jest coraz więcej osób, które 
potrafią zrozumieć, że taka pomoc jest 
nam potrzebna i niezbędna, co daje 
nam większe możliwości wykrycia i za-
trzymania sprawców. To jest ważne.

- wydaje mi się, że jedną Z barier dlacZe-
go nie ZawsZe ZgłasZamy problem na po-
licję, jest koniecZność podawania danych 
osobowych i obawa prZed... no właśnie.

- Musimy zapytać się o dane, bo ta-
ka jest procedura. Nie zawsze taka 
osoba, która przekazuje jakieś infor-
macje, musi być świadkiem w spra-
wie, aczkolwiek dla nas taki naoczny 
świadek jest jednym z najlepszych źró-
deł dowodowych. W mojej dwudziesto-
letniej pracy w mundurze, nie zdarzyło 
mi się spotkać z przypadkiem, by prze-
stępca mścił się na świadkach. Prze-
stępca nie podniesie ręki na uczciwego 
obywatela, który był świadkiem zdarze-
nia, bo ma świadomość konsekwencji. 
Chcę podkreślić jeszcze raz: mieszkań-
cy muszą być świadomi, że to ich za-
chowania kreują bezpieczeństwo. Je-
żeli dzisiaj włamią się do samochodu 
albo mieszkania sąsiada, ja na to nie 
zareaguje, że niby mnie to nie dotyczy, 
to ten sam przestępca przyjdzie jutro 
i włamie się do mojego auta. Trzeba 
zastanowić się nad tym, czy nie trzeba 
przeliczyć zysków, strat w tym momen-
cie, powiedzieć głośno, że jednak war-
to reagować... Jestem policjantem,  jed-
nakże zdarza mi się wychodzić z domu 
bez środków przymusu bezpośrednie-
go. Nie pozwoliłbym na to, by ktoś był 
bity albo okradany na przystanku. Dzia-
łam, bo źle bym się czuł z tym, gdy-
bym nie zareagował. Myślę, że wiele 
osób po przemyśleniu tego, biorąc pod 
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uwagę bezpieczeństwo swoje, rodziny, 
powinno reagować. Nie dlatego, żeby 
się narażać – Broń Boże!, ta reakcja 
nie musi być taka, żeby za kimś biec 
i kogoś ująć, nie... – przede wszyst-
kim ważne jest tutaj, by powiadomić na 
czas Policję i przedstawić rzetelną in-
formację. Wyjaśnianie danych to drugi 
plan – najpierw trzeba ratować życie, 
zdrowie, mienie, a później weźmy się 
za formalności. 

- teraZ taka uwaga, pytanie od miesZ-
kańców: cZy Zapis monitoringu wystar-
cZy, by ukarać sprawcę?

- Wbrew pozorom, to bardzo szeroki 
temat. Sam monitoring, aby mógł stać 
się dowodem w sprawie, musi być od-
powiednio zabezpieczony, musi poja-
wić się w materiale dowodowym. Czę-
sto kamera jest tylko bieżącym podglą-
dem, to w zasadzie niewiele nam da-
je, bo nie ma możliwości wykorzysta-
nia zapisu. Jestem zwolennikiem tego, 
aby kamery były odpowiednio ustawio-
ne, a więc pokazywały przynajmniej 
sylwetkę i twarz osoby. Druga sprawa 
to samo rejestrowanie. Musi być twar-
dy dysk, nośnik informacji, który umoż-
liwia nam zabezpieczenie tego w spo-
sób procesowy. To, że kogoś widać na 
nagraniu jeszcze nic nie znaczy. Musi 
być ktoś, kto rozpozna sprawcę. Cza-
sami jest to tzw. rozpoznanie z urzędu 
– policjanci, mając doskonałą orienta-
cję w środowisku, znając naszych „ro-
dzimych” przestępców, sami są w sta-
nie wytypować ich po sylwetce, twa-
rzy, cechach szczególnych. Policjant 
staje się wówczas świadkiem i musi to 
przedstawić przed sądem. Z innej stro-
ny podchodząc do tego tematu – ma-
jąc uchwyconego sprawcę, takie na-
grania są ważne, bo widać jego za-
chowanie i mogą one pomóc w kwali-
fikacji czynu.

- jak już wspomnieliśmy, dewastacje 
to jeden Z najwięksZych problemów osie-
dli spółdZielcZych, Z resZtą nie tylko 
tych. są miejsca, gdZie regularnie do-
chodZi do nisZcZenia mienia, na prZykład 
garaże prZy ulicy władysława jagiełły 
w os.„węZłowiec”, elewacje budynków 
w osiedlach „chemik”, „juliana tuwi-
ma”. jakie cZynności podejmują w ZwiąZ-
ku Z tym służby mundurowe?

- Zacznijmy od tego, że zniszczenie 
mienia jest ścigane na wniosek. A więc 

nie tylko zawiadomienie organów ści-
gania, ale i wniosek jest potrzebny, 
aby móc podjąć czynności w spra-
wie. Wróćmy do myśli „Nie reagujesz 
– akceptujesz”. Nie oczekujmy od Po-
licji wykrycia sprawcy, jeżeli jej nie po-
możemy poprzez szybką informację 
o zdarzeniu.

- trochę nawiąZując... Zbliżają się Ze-
brania osiedlowe cZłonków siemianowic-
kiej spółdZielni miesZkaniowej i niemal 
co roku pojawiają się pytania miesZkań-
ców odnośnie patroli, sZcZególnie pie-
sZych, że jest ich mało, wciąż Za mało.

- Patrole powinny być wszędzie, ale 
realia są takie, że nigdy nie będzie te-
go policjanta w każdym miejscu, gdzie 
powinien być, według opinii mieszkań-
ców. Wiem czym dysponuję i czasa-
mi stoję przed wyborem, czy wysłać 
patrol tam gdzie coś dewastują, czy 
tam gdzie kogoś biją. Mamy świado-
mość tego, że niestety, przy tym sta-
nie kadrowym - i to nie dotyczy jedynie 
Siemianowic Śląskich – nie jesteśmy 
w stanie być wszędzie. Mimo wszyst-
ko, każdego dnia potrafimy obsłużyć 
nawet kilkadziesiąt interwencji policyj-
nych. Podobnie jak mieszkańcy uwa-
żam, że patrol pieszy jest lepszy, dla-
tego że ludzie widząc go, czują się 
bezpieczniej.

- swego cZasu mówiło się o patrolach 
obywatelskich.

- Takie pomysły w Polsce były, rze-
czywiście. Trzeba jednak spojrzeć re-
alnie – mierzmy siły na zamiary. Pa-
miętajmy o tym, że czasami przestęp-
ca nie ma wiele do stracenia. Podej-
mując samemu jakąś interwencję, na-
rażamy się. Policjanci przechodzą od-
powiednie szkolenia, są wyposażeni 
w środki przymusu bezpośredniego, 
wiedzą co można zrobić w granicach 
prawa. Uważam jednak, że utrzymanie 
porządku należy zostawić Policji. Li-
czyłbym tutaj również na pomoc Stra-
ży Miejskiej, która powinna być dla nas 
partnerem. Namawiałbym mieszkań-
ców do przekazywania nam informacji 
o zdarzeniach, a podejmowania dzia-
łania w takim zakresie tylko, gdy nie 
stanowi to zagrożenia dla osób. Musi-
my zachować zdrowy rozsądek.

- innym problemem nierZadko spotyka-
nym w osiedlach, jest parkowanie prZy 
drZwiach wejściowych do Zsypów – na 

ZakaZach, chodnikach, trawnikach. ar-
gumentem „Za” wydaje się być niedobór 
miejsc do parkowania. Z drugiej strony, 
utrudnia się prZeZ to pracę służbom po-
rZądkującym miasto, prZechodniom, nisZ-
cZy się tereny Zielone. jak pan widZi ten 
problem?

- Mieszkańcy doskonale wiedzą, że 
nie powinni w danym miejscu stawać. 
De facto sami sobie przeszkadzają. 
To kwestia pewnego rodzaju świado-
mości społecznej, że jeżeli chcę wy-
magać przestrzegania prawa od in-
nych, sam również muszę przestrze-
gać tych przepisów. Też mam dokład-
nie ten sam problem, ale nigdy nie za-
stawię zsypu i nie stanę w innym miej-
scu, gdzie nie mogę zaparkować. Cza-
sami pod własnym blokiem czekam 
piętnaście minut i słucham radia, bo 
nie mam gdzie stanąć samochodem. 
Uważam, że trzeba szanować przepi-
sy, bo jeśli chcę, aby inni je szanowa-
li, muszę zastanowić się również nad 
własną postawą.

- cZy po objęciu funkcji komendan-
ta miejskiego policji w siemianowicach 
śląskich, położył pan więksZy nacisk na 
któryś Z problemów?

- Od początku kierowania jednost-
ką postawiłem między innymi na wal-
kę z Przestępczością Narkotykową. 
Nie ma miasta w Polsce, by tej prze-
stępczości nie było. Nasze działania 
spowodowały, że ściągnęliśmy z ryn-
ku tysiące działek i udało nam się za-
trzymać kilku dilerów. Z tego jestem 
bardzo zadowolony i dumny. Z resz-
tą w tej kwestii również liczymy na po-
moc mieszkańców i szkół. Nie jestem 
zwolennikiem robienia z dzieci prze-
stępców, ale niekiedy pedagog szkol-
ny czy rodzice muszą reagować na sy-
gnały. Jeżeli nie będzie reakcji już na 
tym poziomie, wychowamy sobie sami 
młodocianych przestępców. W związ-
ku z tym, że w zeszłym roku odno-
towaliśmy niezbyt duży, ale jednak, 
wzrost kradzieży pojazdów, podejmu-
jemy w tym kierunku pewne czynności, 
aby to zminimalizować, czasami dzia-
łając w sposób niestandardowy. Poli-
cja musi być elastyczna. Tak jak zmie-
nia się przestępczość, tak my musimy 
dostosować nasze działania i iść do 
przodu, wciąż się przy tym ucząc. 

- dZiękuję Za roZmowę.

nie reagujesz - akceptujesz!



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2013

- Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, 
ogromna i pot z niej spływa – tłusta oli-
wa (...) albo: Był sobie słoń wielki – jak 
słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbal-
ski. Wszystko, co miał, było jak słoń! 
Lecz straszny był Zapominalski (...) 
czy: Zasadził dziadek rzepkę w ogro-
dzie (...). Któż nie zna na pamięć 
choć jednego wersu z twórczości 
Juliana Tuwima? Kojarzą go zarów-
no ci najmłodsi, jak i starsi. Śpie-
wali, śpiewają artyści – Demarczyk, 
Fogg, Niemen, Grechuta, Turnau, 
grają aktorzy. Do wierszy pisano 
pieśni, symfonie, utwory kameralne.

Twórczość tego poety wciąż inspi-
ruje. W Siemianowicach Śląskich ma-
my nie ulicę, a całe osiedle nazwane 
Jego imieniem. Nie bez kozery przy-
bliżamy sylwetkę tej postaci – 2013 
uchwałą Sejmu RP ogłoszono Ro-
kiem Tuwimowskim.

Julian Tuwim urodził się 13 wrze-
śnia 1894 roku w Łodzi. Swoje zainte-
resowania językowe przejął od swoje-
go ojca - Izydora, który był czło-
wiekiem wykształconym i włada-
jącym kilkoma językami. Matka, 
Adela z Krukowskich, pochodzi-
ła z rodziny inteligenckiej. W szko-
le znacznie lepiej radził sobie 
z przedmiotami humanistycznymi, 
niż ścisłymi. – Ta artma (arytmety-
ka – dop. red.) była zawsze moją 
piętą achillesową, którą to częścią 
nogi miałem nieraz ochotę kopnąć 
wszystkich nauczycieli matematy-
ki (...) U matematyków od dawna 
miałem ustaloną opinię kretyna (...) – 
wspominał po latach. Do tego stopnia 
przedmioty ścisłe były jego udręką, że 
z powodu nich musiał powtarzać szó-
stą klasę. 

Już w gimnazjum inspirowały go 
dzieła Leopolda Staffa, Waltera Whit-
mana czy rosyjskich poetów. Sam zaś 
o początkach swojej poetyckiej dro-
gi pisał: Prawdę mówiąc, zupełnie nie 
pamiętam tego dnia ani godziny, kie-
dy mi się po raz pierwszy coś ze słów 
ułożyło. Pamiętam tylko, że już po paru 
dniach „twórczości” napisałem gryzącą 
satyrę na kolegę Kona i jego wiarołom-
stwo, które wykazał na modnym wów-
czas Scating Ringu: „W strasznym ści-
sku na wrotnisku z panną Jadzią pę-
dzi Kon. O mój słodki, popraw wrotki – 
prosi Jadzia, spełnia on. Wtem Mary-

sia, słodka mysia, na wrotnisku zjawia 
się” – i dalej co było, nie pamiętam. Za 
pierwszy jednak swój utwór poetycki 

uważam taką oto sztuczkę, dochowa-
ną tylko w pamięci: „Buduję dom, bu-
duję dwór, a czarna moja cegła, a młot 

i łom w mój walą mur, w fundament 
trumna legła. Robotnik trup tam kopie 
grób”... i to wszystko, co mi z tego ma-
kabrycznego arcydzieła zostało. Taka 
to „satyra”, taka „liryka” były pierwoci-
nami mojej poezji.

W 1911 roku, mając 17 lat, nasz bo-
hater przekłada na język esperanto 
(neutralny język międzynarodowy, nie 
będący językiem ani konkretnego kra-
ju ani narodu – dop. red.) kilka wier-
szy wspomnianego już Leopolda Staf-
fa, którego jak się później poukładało, 
miał okazję poznać i zaprzyjaźnić się 
z nim. Nieco później pisze swój pierw-
szy utwór – „Prośba”, którym otworzył 
sobie drogę do „Kuriera Warszawskie-
go” – powszechnym było wówczas, 
że pisarze, poeci debiutowali czy pu-
blikowali swoje dzieła na łamach pra-

sy. Największe powieści Sienkiewi-
cza, Żeromskiego ukazały się w ten 
sposób. Taką możliwość otrzymał rów-
nież i Tuwim.

W ten sposób młody poeta zostawia 
rodzinną Łódź i osiada w Warszawie. 
Był rok 1916. Swoje ambicje skierował 
z początku na studia wyższe na Uni-
wersytecie Warszawskim – prawo, filo-
zofię, ale porzucił je po pierwszych se-
mestrach. Za to pisał coraz więcej, pu-
blikował w czasopiśmie „Pro Arte et Stu-
dio”, współpracował z kabaretami – tak 
potrzebnymi po smutnych, tragicznych 
przeżyciach wojny. Nasz bohater odnaj-
dywał się w tym znakomicie. W 1918 ro-
ku, we wspomnianym piśmie, ukazał się 
kontrowersyjny i dość wulgarny wiersz 
ukazujący negatywną wizję Warszawy, 
autorstwa Tuwima, pt. „Wiosna”. Wska-
zywał w nim, że ciągły postęp, urbani-
zacja, sprzyjają degradacji moralnej, 
a miasto staje się areną wszechobec-
nej swobody i rozpusty, miejscem upad-
ku moralnego. Za jego sprawą autor zy-

skał szerszy rozgłos. 
W tymże roku wydał również 

swój pierwszy tom wierszy – „Czy-
hanie na Boga”. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, gru-
pa czołowych polskich poetów 
ze środowiska uniwersyteckiego, 
w tym i Julian, zakłada słynną gru-
pę literacką „Skamander”. Co in-
teresujące jeszcze z tego okresu, 
młody Tuwim w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej pracuje w Biu-
rze Prasowym Wodza Naczelne-

go Józefa Piłsudskiego.
W okresie międzywojennym uka-

zują się kolejne tomy poezji Julia-
na Tuwima, między innymi: „Sokra-
tes tańczący” (1920), „Siódma jesień” 
(1922), „Rzecz czarnoleska” (1929), 
„Treść gorejąca” (1936). Wydał rów-
nież poemat „Bal w operze” (1936), jak 
i „dysertację” „Czary i czarty polskie” 
(1924) będącą zbiorem faktów i obra-
zów z historii czarnoksięstwa w Pol-
sce. Tuwim pisał zarówno dla dzie-
ci i ogromnie je zachwycał – jak i dla 
dorosłych „częstując” ich poezją nie-
raz daleką od salonowej np. wierszem 
o tytule oryginalnym:

„Wiersz, w którym autor grzecznie,
ale stanowczo uprasza
liczne zastępy bliźnich,

aby go w dupę pocałowali”

Patroni naszych ulic i… 2013 - Rok Tuwimowski Patroni naszych ulic i…
Tym razem nie o patronie, którego nazwisko nosi jakaś ulica. Tym razem o osiedlu a konkretnie o osobie, którą uhono-

rowano nadając jej imię potężnej części miasta. 

Mistrz Słowa – Julian Tuwim

Julian Tuwim

os. „Tuwima”,  
ul. Hermana Wróbla 
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- znany jako Absztyfikanci Grubej 
Berty od pierwszego wersu bądź: Ca-
łujcie mnie wszyscy w dupę od refrenu.

Okres warszawski kończy się dla po-
ety wraz z wybuchem II wojny świa-
towej. Opuszcza Polskę i zahaczając 
o Rumunię, dociera do Francji, Zaczy-
na się dla niego trudny czas emigra-
cji. Julian Tuwim nie był jedynym po-

etą, który podjął ten krok. Obok nie-
go na obczyznę udali się między in-
nymi jego przyjaciele: Antoni Sło-
nimski, Jan Lechoń, Kazimierz Wie-
rzyński czy Mieczysław Grydzewski. 
Ze smutkiem i rozgoryczeniem, czując 
się Polakiem, wiedząc że jego miej-
sce jest w Ojczyźnie, pisał: – Polak – 
bo się w Polsce urodziłem, wzrosłem, 
wychowałem, nauczyłem; bo w Polsce 
byłem szczęśliwy i nieszczęśliwy; bo 
z wygnania chcę koniecznie wrócić do 
Polski, choćby mi gdzie indziej rajskie 
rozkosze zapewniono. W czasie woj-
ny tułał się – od Paryża, przez Lizbo-
nę, Rio de Janeiro do Nowego Jorku, 
gdzie mieszka przez kilka kolejnych 
lat – do 1946 roku, publikując w „No-
wej Polsce” i „Robotniku”. Na emigracji 
również rozpoczyna pisanie jedno ze 
swoich najważniejszych dzieł – „Kwia-
ty Polskie”. W tym też okresie nastą-
pił rozpad „Skamandra”. Sądzi się, że 

powodem takiego kroku były sympatie 
Juliana Tuwima do Związku Radziec-
kiego, przeciwne niż innych członków 
tej grupy.

Po powrocie z obczyzny, zamiesz-
kał ponownie w Warszawie. Poeta ma 
sympatię ówczesnych władz. Zysku-
je też pewne przywileje, honory. Nazy-
wano go nawet „poetą państwowym”. 

W latach 1947-1950 pełni funkcję kie-
rownika artystycznego Teatru Nowe-
go. Równocześnie pisze wiersze, ale 
raczej na zamówienie zaprzyjaźnio-
nych osób i redaktorów warszawskich 
pism. Często były to utwory wydawa-
ne z okazji jakichś rocznic, wydarzeń. 
Obok wierszy, zajmuje się tłumacze-
niem poezji, głównie z języka rosyj-
skiego oraz fragmentów literatury ob-
cej, nazywanych przez samego auto-
ra kuriozami literackimi a publikowa-
nych na łamach miesięcznika „Proble-
my” w rubryce „Cicer cum Caule”, czy-
li „Groch z kapustą”.

Warto choć zdaniem wspomnieć 
o życiu prywatnym Juliana Tuwima. 
W 1919 roku poślubił swoją długolet-
nią miłość - Stefanię Marchew. Nie 
chcieli mieć dzieci, ale... Po II wojnie 
światowej i powrocie do stolicy, zdecy-
dowali się adoptować małą dziewczyn-
kę – Ewę, która straciła rodziców pod-

czas działań zbrojnych. Po kilkudzie-
sięciu latach, dorosła już Ewa Tuwim-
-Woźniak założyła Fundację im. Julia-
na i Ireny Tuwim (siostry Juliana, też 
poetki – dop. red.).

Julian Tuwim zmarł nagle podczas 
urlopu w Zakopanem w grudniu 1953 
roku. Jego prochy spoczywają na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warsza-
wie. Po śmierci przyznano mu między 
innymi Order Odrodzenia Polski.

Poezja Tuwima ujawnia nie tyl-
ko ogromny kunszt posługiwania się 
przez autora słowem np. perełka Pta-
sie radio, gdzie postarał się o oddanie 
treli poszczególnych ptaszków:

Pierwszy - słowik 
Zaczął tak: 
„Halo! O, halo lo lo lo lo! 
Tu tu tu tu tu tu tu 
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo, 
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu 
Pio pio pijo lo lo lo lo lo 
Plo plo plo plo plo halo!”
ale i wspaniałe dobieranie wyrazów 

dźwiękonaśladowczych np. w Loko-
motywie:
 I dudni, i stuka, łomocze i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na 
wprost! (...)
Że pędzi, że wali, że bucha buch, 
buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
(...)
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to tak, tak to to tak, tak to to tak, 
tak to to tak!

czy też ponadprzeciętny zmysł ob-
serwacji, jaki posiadał i który w wier-
szu przelał dla dorosłych.

W Siemianowicach Śląskich utar-
ło się mówić, że osiedle imienia Ju-
liana Tuwima dzieli się na „Stary Tu-
wim” i „Nowy Tuwim” – a więc nasze 
zasoby spółdzielcze. „Nowe” osie-
dle zaczęło rosnąć w latach 60 (uli-
ca Leśna). Największy rozwój nastą-
pił na przełomie lat 70. i 80., gdy wy-
budowano większość budynków, po-
wstały: przedszkole, szkoła czy pawi-
lony handlowe. Rozwinięto infrastruk-
turę drogową, a później rekreacyj-
ną, sportową. Dzisiaj wielu mieszkań-
ców uważa swoje osiedle za stosun-
kowo spokojne, położone w sąsiedz-
twie Lasku Bytkowskiego, przez co 
wyjątkowe.

Posiłkowano się informacjami ze strony 

internetowej Fundacji Juliana i Ireny Tuwim, 

także witryny www.juliantuwim.pl oraz publi-

kacji książkowej Józefa Ratajczaka – „Julian 

Tuwim”, wydanej w 1995 roku.

Rafał Grzywocz, pes

Kwiaty polskie - fragment -
Bukiety wiejskie, jak wiadomo,
Wiązane były wzwyż i stromo.
W barwach podobne do ołtarza,
Kształt serca miały lub wachlarza
Albo palety. Z niej to, kwietnej,
Kolory brał bohomaz świetny,
Rafael Rawy i Studzianny,
Kiedy ku czci Najświętszej Panny
Malował uczuć swoich kwiaty
W tonacji bladej, choć pstrokatej.
Ja nie o wiechciach z byle chwastu,
Stawianych na werandzie na stół,
Nie o wiązankach z kwiatów polnych,
Może i wdzięcznych, lecz dowolnych,
Nie o „naręczach”, specjalności
Wiochen i starszych dam rozwianych,
Niosących je dla wykazania
Polskości swej lub niewinności;
Ja o bukietach z kunsztem, ładem,
Z przewodnią myślą i układem,
O zaściankowych, niestołecznych,
Lecz ogrodniczych, lecz dorzecznych,
Z kwiatów ścinanych nożycami,
Ściąganych pasemkami łyka
Przez popękane, czarnoziemne,
Zgrubiałe ręce ogrodnika.
Spójrz, jak przejmuje i przetyka

Łodygi ich między palcami,

Jak coraz nową barwą plami,
Przeplata, więzi i zamyka,
Znów kładzie, przewiązuje, ściąga,
Palcami jak na drutach robi 
- I rośnie wizja półokrągła,
On wzmacnia ją, przystraja, zdobi,
Śledzi spod gęstych brwi oczyma,
Jak pełznie w górę klombik pnący,
A taśmę łyka w zębach trzyma,
milczek surowy - bo tworzący.
Patrz: znowu wybrał – odgryzł – wstawił,
Na przejmy chwycił i przewinął,
Łyczaną ścieśnił pępowiną
I świeżym rzutem przejaskrawił,
Tu tknął, tu trzepnął, tutaj przytknął,
A bukiet zaraz się odezwał:
Rezedą szepnął, różą krzyknął,
Westchnął, pokiwał się i przestał.
Więc on palcami po bukiecie
Przejechał się jak po szpinecie,
Falistym musnął go pasażem
I wtem – do góry go nogami
Łodygi chlasnął nożycami,
że aż omdlały pod żelazem,
Aż dreszczem poszło przez ogrody,
Aż pobladł w grządkach lud pstrokaty...
Więc mistrz nabiera do ust wody
I opryskując cuci kwiaty.(...)
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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 NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

Nielegalny najem
Witam.

Chciałbym się dowiedzieć, jakie ka-
ry obowiązują przy nielegalnym wy-
najmie mieszkania. Gdzie to zgłosić... 
Mam już dość patrzenia na moich 
przyjaciół, którzy czekają nie wiadomo 
ile na mieszkanie od miasta. Tym bar-
dziej, że wiem, że osoba, która takie 
mieszkanie dostała to się z niego wy-
prowadziła i już nie jest jej potrzebne, 
a na dodatek pracuje i mieszka gdzie 
indziej. Zamiast zrzec się mieszkania 
(bo ktoś bardziej potrzebujący mógł-
by je dostać) woli je wynajmować nie-
legalnie. Bardzo proszę o informację, 
nie chodzi mi oto żeby komuś zaszko-
dzić tylko chcę pomóc tym, którzy na-
prawdę tego potrzebują.

Czytelnik – dane do wiad. red.
Zarząd SSM: Naszym zdaniem 

w pierwszej kolejności o takim fak-
cie powiadomić należy właściciela 
budynku, lub zarządcę tej nierucho-
mości lub odpowiednie organy np. 
policję, Urząd Skarbowy.

Azart
Mam pytanie odnośnie azartu. Kil-

kakrotnie czytałem na łamach gazet-
ki wyjaśnienia odnośnie dostępności 

programów w ramach azartu. Dziwi 
mnie fakt, że operatorem azartu jest 
UPC. Firma ta nigdy nie będzie zain-

teresowana wzbogaceniem oferty pro-
gramowej gdyż będzie to konkurencja 
dla oferowanych przez UPC w ramach 
„normalnej” oferty programów. Już te-
raz czyta się w mediach, że Polacy 
odchodzą od operatorów telewizji ka-
blowych na rzecz telewizji cyfrowej. Za 
skandaliczne uważam też zapewnie-
nia, że transmisja nadal będzie analo-
gowa. Czyżby ktoś w spółdzielni miał 
interes we wspieraniu UPC. Uważam, 
że już teraz władze spółdzielni powin-
ny wymóc na UPC transmisję pełnej 
oferty telewizji cyfrowej DVBT i to w ja-
kości cyfrowej. Każde inne działanie 
jest działaniem na szkodę spółdzielni 
i jej mieszkańców. Dlatego zwracam 
się z prośbą o jak najszybsze dzia-
łania w tej sprawie i nie przeciąganie 
dłużej tego tematu. Jak UPC nie chce 
wzbogacić oferty to są inni operato-
rzy, którzy na pewno chętnie to zrobią.

Ponadto, wydaje mi się, że ktoś 
mocno ochrania tę firmę w spółdziel-
ni i może odpowiednie służby powinny 
przyjrzeć się umowie z UPC.

Z poważaniem
Jarosław Gruzy

Z pytaniem o dostępność pro-
gramów naziemnej telewizji cyfro-
wej redakcja „MS” zwróciła się do 
UPC. Rzecznik prasowy przesłał 
nam odpowiedź:

Chciałabym na początku podkre-
ślić, że UPC już teraz dostarcza swo-
im klientom telewizji cyfrowej wszyst-
kie kanały dostępne w telewizji cyfro-
wej naziemnej.

Usługa telewizji analogowej UPC 
będzie nadal dostarczana za pośred-
nictwem urządzeń sieci telekomuni-
kacyjnej UPC, również po wyłącze-
niu naziemnego sygnału analogowe-
go. Cyfryzacja telewizji naziemnej nie 
ma więc wpływu na usługi świadczo-
ne przez UPC. Klienci UPC mogą na-
dal korzystać z usługi telewizji ana-
logowej, bez konieczności zakupu 
i montażu dodatkowego sprzętu lub 
telewizora.

Osoby, które chciałaby skorzystać 
z cyfrowej jakości i internaktywnych 

ciąg dalszy na str. 28

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przed-
stawić się, pisząc czy też telefonując do 
nas. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie 
nurtującej sprawy i przemyślane zdania, 
większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naru-
szało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako 
pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: 
słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 
debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na któ-

re oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego 
też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy 
w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do 
nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać 

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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

Słowo 
wróblem...
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funkcjonalności mogą wybrać telewi-
zję cyfrową UPC. Zmiana z telewizji 
analogowej UPC na Telewizję Cyfro-
wą UPC nie wiąże się z konieczno-
ścią wymiany telewizora. Wystarczy 
dekoder UPC, który otrzymają Klien-
ci w ramach opłaty abonamentowej 
za Telewizję Cyfrową. Jeśli Klient 
zdecyduje się zamówić Telewizję 
Cyfrową UPC, przyślemy do nie-
go przedstawiciela – technika, który 
przyniesie ze sobą dekoder i wszyst-
ko podłączy.

Z myślą o osobach, które dotąd nie 
korzystały z telewizji kablowej, a per-
spektywa wymiany telewizora lub za-
kup dekodera stanowi dla nich wy-
zwanie, UPC przygotowało specjalną 
ofertę promocyjną. Dzięki niej będą 
klienci mogli skorzystać z szerokie-
go wyboru kanałów analogowych lub 
cyfrowych dostępnych bez zakłóceń, 
nie martwiąc się o sprzęt, 
ani jego instalację, a w kwe-
stiach technicznych otrzy-
mają wsparcie konsultantów 
UPC.

Pozdrawiam,
Lidia Stępińska-Ustasiak 

Rzecznik Prasowy
UPC Polska Sp. Z o.o.

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Więcej 
odstraszaczy

Witam.
Chciałbym przedstawić 

Państwu nowo wyremonto-
waną elewację budynku przy ul. Rey-
monta 4. Źle pojęta oszczędność przy 
remoncie naszego domu doprowadzi-
ła do tego, że po 5 miesiącach ściany 
naszego budynku wyglądają tak jak 
widać na załączonych zdjęciach. Dla-
czego kolce odstraszające gołębie zo-
stały założone tylko w niektórych miej-
scach zamiast wszędzie gdzie siadają 
gołębie? Czy koszt odstraszaczy jest, 
aż tak wielki, że skutecznie odstraszył 
ekipy remontujące oraz osoby akcep-
tujące koszt ich ewentualnego zakupu 
i montażu od ich zamontowania? Ja-
ki będzie teraz koszt ponownego ma-
lowania ścian? Dlaczego wychodząc 
teraz na balkon muszę patrzeć na za-
brudzoną odchodami gołębi ścianę. 
Jednocześnie nadmieniam, że pro-
blem ten zgłaszałem zaraz po ukoń-

czeniu prac remontowych w osiedlo-
wej administracji.

Pozdrawiam Mirosław Kasiuk
Zarząd SSM: Sądzimy, że oczywi-

stym jest, iż nie da się obłożyć ca-
łego budynku odstraszaczami prze-
ciwko, którym – tak na marginesie 
– bardzo mocno protestują miłośni-
cy ptaków. Zapewniamy natomiast, 

że na pewno nie chodziło o kosz-
ty. Uważamy, że Pana uwagi należa-
łoby raczej skierować do tych osób, 
które mimo wielu naszych apeli, wie-
lu publikacji w „MS” o szkodliwości 
dokarmiania gołębi, czynią to nadal. 
Ptaki te natomiast wiedząc, że ktoś 
sypie im pokarm, i że tam a tam, mo-
gą spodziewać się jedzenia groma-

dzą się w określonych miejscach 
i wypatrują swoich „specjałów”.

W celu załatwienia Pana uwag ad-
ministracja os. „Bańgów” dokona 
ponownie szczegółowego przeglą-
du wskazanych miejsc i ewentual-
nie doposaży je w odstraszacze.

w swoich oknach 
kwiatuszki, 

motylki a za drzwiami?
Witam

Mam 3 pytania:
1. Co należy zrobić w przypadku 

rezygnacji z pakietu podstawowe-
go Azart – opłacanego w czynszu 
(w związku z mającym niebawem na-
stąpić bezpłatnym dostępem do cyfro-
wych programów) Czy trzeba napisać 
jakieś pismo, gdzieś to zgłosić itd.

2. Swego czasu między blokiem 
Pocztowa 8 a Pocztowa 6 powstał za-
dziwiający twór – w miejscu piaskow-
nicy – który miał pełnić szumną rolę 
rabaty kwiatowej (na 10 cm warstwie 
ziemi???) Oczywiście rośliny się nie 
przyjęły i obecnie nie rośnie tam nic. 
„Kwietnik” ten znajduje się na parkin-
gu i zabiera miejsca dla dwóch sa-
mochodów. Czy w związku z niepo-
wodzeniem akcji upiększania nie by-
łoby lepiej po prostu zlikwidować ten 
„kwietnik” i zrobić miejsce dla samo-
chodów albo przynajmniej zasadzić ja-
kieś sensowne drzewo?

3. Kwestia wielokrotnie poruszana 
na łamach naszej Gazetki a mianowi-
cie MYCIE KLATEK SCHODOWYCH!

W praktyce wygląda to tak, że jed-
ni myją, drudzy mają to gdzieś. Wia-
domo albo się jest człowiekiem kultu-
ralnym albo ma się wszystko i wszyst-
kich w d.....ie. Ci pierwsi czasami in-

terweniują w spółdzielni 
a co robi Spółdzielnia? Pi-
sze upomnienia – podobno 
i co dalej? Jak jest spraw-
dzana kwestia dostosowania 
się do obowiązków każde-
go lokatora? Efekt jest ta-
ki, że garstka tych myjących 
zaczyna się buntować – bo 
przecież, z jakiej racji tylko 
ja mam myć??? W rezultacie 
klatki niektórych bloków za-
czynają przypominać chlew! 
Przykład: Pocztowa 8 – syf 
od parteru do 2-go piętra aż 
obrzydzenie bierze. Schody 
od 2 tygodni czymś ofajdane 

– bo komuś się coś wylało i nie ra-
czył po sobie wytrzeć. Okna nie my-
te od miesięcy – bo po co!?

Ważne, że w swoich oknach kwia-
tuszki, motylki a za drzwiami? A co 
mnie to obchodzi???

Czy nie nadszedł czas na jakieś 
kontrole i skuteczne rozwiązanie tej 
kwestii?

Lokatorka z Pocztowej
Dane do wiad. Redakcji

Zarząd SSM: Każdy może zrezy-
gnować z tzw. pakietu Azart, gdyż 
wystarczy tylko złożyć w SSM pi-
smo o zaprzestaniu korzystania, 
a wtedy UPC na podstawie pisma 
z SSM zlikwiduje dostarczanie sy-
gnału, a Spółdzielnia „zdejmie” tę 
pozycję z opłat.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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Opisana przez Panią lokalizacja 
dotyczy terenów Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Michał”, gdyż wspomnia-
na rabata została wykonana sta-
raniem tej Spółdzielni. Przywróce-
nie jej świetności lub likwidacja jest 
także w gestii tej Spółdzielni. Liczy-
my, że po przeczytaniu w „MS” Pa-
ni uwag, władze SM „Michał” zajmą 
odpowiednie stanowisko.

Fakt niewywiązywania się części 
mieszkańców z obowiązku sprzą-
tania klatek schodowych był wielo-
krotnie, jak Pani zauważyła, oma-
wiany na łamach „MS”. Ma Pa-
ni w 100% rację, iż problem bie-
rze się przede wszystkim z braku 
kultury niektórych mieszkańców, 
a wręcz braku elementarnego po-
czucia przyzwoitości a także odpo-
wiedzialności za miejsce swojego 
zamieszkania. Jest dla nas całko-
wicie i bezsprzecznie oczywistym, 
że każdy chce mieszkać zadbanym 
domu i jego otoczeniu oraz korzy-
stać z zadbanej, schludnej i czystej 
klatki schodowej. Niestety, prakty-
ka pokazuje, że wielu tak chce, ale 
czyimś kosztem. Czy będzie więc 
tak jak sobie tego życzymy zależy 
w głównej mierze od nas samych.

Administracja osiedla dysponuje 
odpowiednimi instrumentami, któ-
rych zadaniem jest wymuszenie 

na zamieszkałych wywiązanie się 
z obowiązku utrzymania czystości 
w klatkach schodowych – chociaż-
by w postaci zwykłego upomnienia, 
czy też, jeżeli nie odniesie skutku 

do zlecenia sprzątania za odpłatno-
ścią innej osobie, firmie zewnętrz-
nej i obciążenia kosztami tych, któ-
rzy ewidentnie uchylają się od swo-
ich obowiązków. By tak się stało, to 
należy nie bać się i wskazać te oso-
by z imienia i nazwiska i domagać 
się, a wręcz żądać od administracji, 
by ta doprowadziła sprawę do fina-
łu. Wydaje się nam jednak, że naj-
skuteczniejsza byłaby kontrola pro-
wadzona na bieżąco przez sąsia-
dów i zwracanie uwagi „zapominal-
skim” o konieczności dbania o czy-
stość w klatce schodowej, a tym sa-
mym wykonania obowiązku.

Odwrócony ciąg
Pan W. Z., ul. Boh. Westerplatte 8 

– dane do wiadomości redakcji. Zgła-
sza problem częściowej niedrożno-
ści przewodu kominowego w łazien-
ce. Powietrze jest wtłaczane do ła-
zienki, czyli od góry w dół, a powin-

no być odwrotnie, z dołu do góry. Czy-
telnik proponował założenie dodatko-
wego komina na dachu, co zgłaszał 
w administracji osiedla i otrzymał od-
powiedź negatywną. Mimo wszystko 
prosi o prawidłowe udrożnienie tego 
przewodu.

Zarząd SSM: Opisana przez Pana 
„niesprawność” przewodu wenty-
lacyjnego tzw. odwrócony ciąg jest 
wręcz podręcznikowym przykładem 
wadliwie działającej wentylacji spo-
wodowanej nadmiernym uszczel-
nieniem mieszkania – okna i drzwi. 
Takie uszczelnienie powoduje, że 
sprawnie działająca wentylacja np. 
w kuchni nie potrafi zaciągnąć zu-
żytego powietrza z mieszkania i za-
sysa je z innego przewodu wen-
tylacyjnego, co powoduje wdmu-
chiwanie do mieszkania powietrza 
zimnego z zewnątrz budynku. Bar-
dzo łatwo sprawdzić tą zależność, 
gdyż wystarczy przynajmniej jed-
no z okien uchylić a wtedy nastąpi 
zasysanie powietrza do mieszkania 
poprzez powstałą szczelinę, a dalej 
do przewodu wentylacyjnego i za 
jego pośrednictwem zostanie od-
prowadzone na zewnątrz. Przyjmu-
jąc Pana zgłoszenie ADM os. „Mło-
dych” dokona powtórnego bada-
nia działania wentylacji w celu osta-
tecznego ustalenia przyczyny tego 
negatywnego i kłopotliwego zjawi-

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

ciąg dalszy ze str. 28

Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na normatywną powierzchnię miesz-
kaniową:

1) osobom mieszkającym w loka-
lach, do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. określa 
dochód, który daje podstawę przyzna-
nia dodatku mieszkaniowego. Doda-
tek przysługuje osobom, których średni 
miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z po-
datkiem) na jednego członka gospodar-
stwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wnio-

sku o przyznanie świadczenia nie prze-
kracza 175% kwoty najniższej emery-
tury (od 1. 03. 2013 r. – 831,15 zł) i wy-
nosi: - 1.454,51 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym, - 1.038,94 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym, tj. 125% 
kwoty najniższej emerytury.

Dochód oblicza się, dodając wszyst-
kie DOCHODY BRUTTO (Z PODAT-
KIEM) wszystkich osób stale zamiesz-
kującyh razem w tym gospodarstwie.

Przypominamy, że kwota brutto  
to kwota bez składki: 

- emerytalnej, - rentowej, 
- chorobowej.

Do podstawy obliczenia dodatku 
przyjmuje się 90% wydatków ponoszo-

nych z tytułu korzystania z mieszkania.  
PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zło-
żyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca kwietnia, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 maja.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowa-
ni uzyskają w: Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM, w Siemianowi-
cach Śl., ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

Nowa wysokość podstawy od 1 marca 2013 r.
1.454,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym i  1.038,94 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
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Chociaż tytuł brzmi wiosenne różno-
ści, a tu wiosny ani widu, ani słychu – 
za oknami mimo kalendarzowej wiosny 
śnieg, jakiego zima by się nie powsty-
dziła – my, proponujemy parę przepi-
sów z wiosennych nowalijek, chociaż 
i w tym przypadku nie jest tak do koń-
ca, bo składniki te nabyć można właści-
wie przez cały rok. Jednak tytuł ładnie 
brzmi, a więc do dzieła i smacznego.

Zapiekany kalafior
1 ugotowany rozdzielony na cząstki ka-

lafior, 400 g sosu pomidorowego mo-

że być gotowy np. Winiary, Uncle Bens, 
50 g żółtego startego sera, 50 g posieka-
nej szynki, 100 g pieczarek, masło, sól, 
pieprz. Ugotowany, podzielony na mniej-
sze różyczki i wystudzony kalafior ułożyć 
w wysmarowanym tłuszczem żaroodpor-
nym naczyniu. Pokrojone w plasterki pie-
czarki podsmażyć na maśle i połączyć 
z kalafiorem. Wierzch posypać połową 
startego sera i posiekaną szynką. Całość 
oblać sosem i obsypać resztą startego 
sera. Zapiekać przez 15 minut w piekarni-
ku rozgrzanym do temp. 200 st. C. Poda-
wać na ciepło z białym pieczywem jako 
samodzielne danie lub: jako jarzynę do 
dań mięsnych, element zimnego bufetu.

Jaskółcze gniazda z drobiu
4 jajka na twardo, 4 filety z piersi kur-

czaka, 15 dkg szpinaku (może być mro-
żony), po 2 szczypty: soli, czarnego pie-
przu i gałki muszkatołowej, 30 ml oleju 
do smażenia, 1/2 szklanki rosołu drobio-
wego, 2 łyżki gęstej śmietany. Filety roz-
bić tłuczkiem, oprószyć solą i pieprzem. 
Rozmrożony szpinak włożyć do rondla, 
dodać bulion i śmietanę, gotować na 
wolnym ogniu przez 10 minut, aż nad-
miar płynu wyparuje. Przyprawić solą, 
pieprzem i gałką muszkatołową. Gorącą 
masą posmarować filety. Na środku pła-
tu ułożyć po 1 jajku. Mięso zawinąć w ru-
lon wokół jajek. Obwiązać bawełnianą 
nitką, aby filety się nie rozwinęły. Usma-
żyć na rumiano ze wszystkich stron.

Witaminowe szaleństwo
Główka zielonej sałaty, 3 pomidory, ce-

bula, 2 marchewki, czarne oliwki, 1/2 sele-
ra z łodygami i liśćmi, natka pietruszki, sos 
winegret. Sałatę umyć. Z pomidorów zdjąć 
skórkę, pokroić w ósemki. Cebulę pokroić. 
Marchewkę i seler zetrzeć na tarce. Łodygi 
selera pokroić w krążki. Składniki wymie-
szać, dodać oliwki. Sałatkę można skropić 
sosem winegret (z torebki) lub przyrządzo-
nym samodzielnie z łyżeczki oliwy z so-
kiem z cytryny, solą, pieprzem.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem lu-
bisz przebywać wśród 
ludzi, szczególnie 
dobrze czujesz się 

w gronie wesołych kompanów płci mę-
skiej, ale prawdziwych przyjaciół nie 
masz wielu i wcale ich nie potrzebujesz. 
Dlatego często zmieniasz towarzystwo.

Byk nie ma wielu 
przyjaciół, ale z cał-
kiem innego powo-
du. Nie za dobrze 

czuje się w gronie obcych ludzi, najbar-
dziej ceni sobie rodzinę, wyróżniając 
szczególnie niektórych jej członków. 
Większym uczuciem darzy np. jedno 
ze swoich dzieci, czy rodzeństwa.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
są wybredni, rzadko 
o kimś powiedzą, że 

to jest ich przyjaciel i łatwo się zraża-
ją, szukając wtedy nowych obiektów 
swego zainteresowania. Jeśli już jed-
nak z kimś się zaprzyjaźnią, utrzymują 
z taką osobą kontakty przez lata.

Rak nie ma wielu 
przyjaciół, ale za to są 
to ludzie wypróbowa-
ni tacy, na których za-

wsze można liczyć. Jeśli jednak zawie-
dzie się, odsuwa się od takiego człowie-
ka na zawsze. Uwagę ich przykuwają 
ludzie dorównujący im poziomem.

Łatwość zawiera-
nia znajomości, umie-
jętność utrzymywania 
serdecznych kontak-

tów z ludźmi, miły sposób bycia spra-
wiają, że ludzie spod tego znaku ma-
ją wielu przyjaciół. Ponieważ jednak 
nie zawsze oceniają innych obiektyw-
nie, często spotyka ich rozczarowanie.

Panny są w przy-
jaźni serdeczne, 
chętne do pomocy. 
Jeśli jesteś zaprzy-

jaźniony z kimś spod tego znaku za-
wsze możesz liczyć, że w potrzebie 
okaże swą solidarność. Panny mają 
jednak mało przyjaciół, przeszkadza 
im w tym ciągłe zapracowanie.

Ludzie spod zna-
ku Wagi są bar-
dzo towarzyscy, ale 
w przyjaźni wymaga-

jący. Łatwo się zrażają i wtedy koniec 
z zażyłością. Lubią ludzi na wysokim 
poziomie intelektualnym, takim, którzy 
im imponują.

Skorpion ma mało 
przyjaciół, jest bowiem 
bardzo nieufny i trud-
no zdobyć jego zaufa-
nie. Jeśli już jednak 

komuś się to uda, może liczyć na 
to, że przyjaźń będzie długotrwała, 
a Skorpion lojalny.

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie przy-
jaźnie nastawieni do 
innych, ale nie bar-

dzo skorzy do pomocy, jeśli przyjaciel 
znajdzie się w potrzebie. Lubią ota-
czać się ludźmi o podobnych zainte-
resowaniach.

Podobnie jest z Ko-
ziorożcem, ale nie 
o zainteresowania 
chodzi, ale o wspól-

ną realizację wytkniętych celów. Ko-
ziorożec uważa, że wspólnie z przy-
jaciółmi łatwiej będzie zrealizować ja-
kiś zamysł.

Pani czy pan Ry-
ba nie przywiązują 
do przyjaźni wielkiej 
uwagi, bardziej cenią 

sobie pokrewne uczucie, czyli miłość. 
Rzadko się zdarza, aby taka osoba 
przyjaźniła się z kimś płci odmiennej.

Wodnik ma zazwy-
czaj wielu przyjaciół, 
w przyjaźni jest lo-
jalny i tego samego 

oczekuje od swojego otoczenia. Jeśli 
się zawiedzie zrywa kontakty na za-
wsze i kieruje swe zainteresowanie 
w stronę kogoś innego.

Zodiak 
i przyjaciele

Wiosenne różności

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Znak zodiaku; 

8. Chęć, pragnienie; 9. Ostrężyna; 
10. Czasomierz; 11. Etat urzędowy; 
12. Puszka w gwarze śląskiej; 13. Naj-
dłuższe w skrzydłach ptaka; 14. Daw-
ny artysta wędrowny; 16. Ma zwisają-
ce serce; 19. Zarys postaci; 20. Alu-
minium; 21. Część drzewa; 22. Nad-
zorcza w Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej; 23. Rybka akwario-
wa; 28. Obiekt handlowy; 31. Zebra-
nie mające uprawnienia do podejmo-
wania uchwał; 32. Osada wioślarska; 
33. Konnica, kawaleria; 34. Wspól-
nymi siłami; 35. Okrawki, obrzynki; 
36. Termin brydżowy; 37. Tkanina 
o deseniu czarno-białym z XVI wieku.

PIONOWO: 1. Łączą piętra; 
2. W szopie ogrodnika; 3. Skała na 
drogi; 4. Zawody wioślarskie; 5. Two-
rzywo o twardości diamentu; 6. Dziel-
nica Siemianowic Śląskich granicząca 
z Michałkowicami; 7. Egipski władca; 
14. Realizowana w aptece; 15. Coś 
z amunicji myśliwskiej; 17. Z dewizką; 
18. „Tuwima” lub „Węzłowiec”; 24. Ku-
zyn piranii; 25. Odnowa mieszkania; 
26. Defekt maszyny; 27. Długi żakiet; 
28. Ptasie wiecowanie; 29. Przyrząd 
używany przez bartników do wdra-
pywania się na drzewo; 30. Osiedle 
w sąsiedztwie Parku Śląskiego.

  Litery z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 15 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-

syłać do 19. IV. 2013 r. na adres: 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 4/2013.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 3/2013 z hasłem – Radosne-
go Alleluja, otrzymują: Marcin MAN-
DLA, ul. ZHP 11; Joanna MONSIOR, 
ul. Karola Świerczewskiego 46A;  

Janina RAK, ul. Grunwaldzka 6C. 
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Nagrodę 
główną – niespodziankę – ufundowa-
ła firma Sukces s.c., Siemianowice Śl.,  
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Matka Jasia sprząta w domu przed 
świętami. Zła jest, bo roboty kupa, 
a mąż, jak zwykle, w knajpie. Wysyła 
więc Jasia, żeby ojca sprowadził do 
domu. Jasiu znajduje ojca, prosi, żeby 
wrócił do domu, bo matka zła. Ojciec 
napełnia kieliszek i mówi:

- Siadaj synu i pij!
- Ależ tato ja mały jestem !!
- Pij, mówię !!
- Ale tato !!!!

- Pij!!!
Jasiu wypił, oczy mu wyszły na  

wierzch, krzywi się mocno.
- No i co dobre było?
- Oj okropne, tato, okropne!
- No! To biegnij do mamy i powiedz 

jej, że ja też miodów tu nie mam!
J K L

Podchodzi blondynka do Informa-
cji PKP:

- Przepraszam, jak długo jedzie po-
ciąg z Krakowa do Warszawy?

- Chwileczkę....
- Dziękuję!!!

J K L

Wychodzi baca przed chałupę, prze-
ciąga się i woła:

- Jaki piękny dzionek!
A echo z przyzwyczajenia:
- ... Mać, mać, mać...!

J K L
Dwóch juhasów znalazło jeża i kłócą 

się o nazwę tego zwierzaka:
- To je iglok!
- To je spilok!
Przechodził tamtędy stary baca 

i usłyszał sprzeczkę. Podszedł i za-
wyrokował:

- To nie je ani iglok, ani spilok. To je 
kolcok!
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Co komu dało podpalenie czyje-
goś wózka? Trudno dociec. Efekt zaś 
jest taki, że klatka schodowa została 
totalnie osmalona. Doprowadzenie jej 
do jakiejś normalności będzie koszto-
wać i to nie mało.

Miło nam poinformować, w nawią-
zaniu do lutowej dewastacji drugich 
drzwi wejściowych do klatki schodowej 
przy ul. Karola Szymanowskiego 2 
w osiedlu „Bańgów”, że dzięki infor-
macji lokatorów sprawca został wska-
zany. Postępowanie w toku, a my nie 
bójmy się reagować. O taką reakcję aż 
się prosi, gdy dowiadujemy się np. że 
świeżo wyremontowane ogrodzenie 
placu zabaw zostało już zniszczone. 

A na osiedlach zanotowano:
„TUWIMA”

- ul. Wojciecha Korfantego 3A 
– zniszczono elektromagnes 
w drzwiach wejściowych,

- ul. Leśna 13 – z parkingu skra-
dziono 2 pokrywy studni centralnego 
ogrzewania,

- ul. Okrężna 15 – na parterze znisz-
czone okno, a w wyniku podpalenia 

wózka dziecięcego osmolony został 
korytarz do pierwszego piętra, 

- ul. H. Wróbla (nowe garaże) – skra-
dziono rurę spustową deszczówki,

- ul. H. Wróbla – częściowo znisz-
czono ogrodzenie placu zabaw.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 69 

– zniszczono obudowę śmietnika.
„MŁODYCH”

- ul. Jana N. Stęślickiego 1 – wybito 
szybkę w drzwiach wejściowych,

- ul. ZHP – napisy na elewacji Sta-
cji PEC nr II,

- ul. Franciszka Zubrzyckiego 3 
– bazgroły na ścianie szczytowej. 

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Jana Polaczka 4A, 8 – bohoma-

zy na elewacjach i ogrodzeniu,
- ul. Grunwaldzka 8 – obsmarowano 

ścianę pawilonu SSS. pes

A straty  
rosną



ciąg dalszy na str. 15

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

Przybywa odnowionych klatek schodowych 

Miała być już wiosna, a tu pro-
szę – mróz przez niemal cały 

marzec trzymał i nie chciał puścić. 
Ba, zima ostro zahaczyła o kwie-
cień i nie chce odpuścić. Wstrzy-
muje to na jakiś czas niektóre du-
że roboty zewnętrzne, ale nie ma 
tego złego – sporo remontów wy-
konywano lub wykonuje się nadal 
wewnątrz budynków. I tak, między 
innymi pomalowano kolejne klatki 
schodowe, odnowiono partery czy 
gdzieniegdzie, wymieniono okienka 
w klatkach schodowych lub w piw-
nicach. Administracje mają też ja-
sno zaplanowane, czym w najbliż-
szych tygodniach mają zająć się eki-
py remontowe. 

os. „Michałkowice” - Jedna 
z pomalowanych ścian odnowionej 

klatki przy ulicy Przyjaźni 24A.

os. J. Tuwima – W. Korfantego 6 
 – Niebawem schody do klatki 

zostaną wyremontowane.


