
5
236/2013

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

Na 
stronach:

Trenerzy czekają Zielona Sobótka

Przy Władysława Jagiełły 27A, B  
kontynuowane są prace dociepleniowe. 

W piaskownicach wymieniono piasek.  
Niedługo łopatki i wiaderka pójdą w ruch.

Miesiąc intensywnej roboty

Zebrania Osiedlowe za nami

- od str. 37

- sprawozdania od str. 7

Pozimowe oględziny
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A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Karola Szymanowskiego 12 
– wybito szybkę w drzwiach wejścio-
wych.

„CENTRUM”
- ul. Kolejowa 1, 3, 5 – skradziono 

6 sztuk rewizji rur spustowych.
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Przyjaźni 22 – na placu zabaw 
uszkodzono wagonik.

„MŁODYCH”
- ul. ZHP 1, ZHP 6, Franciszka Zu-

brzyckiego 3, Stacja PEC nr 2 – na-
pisy na elewacjach.

„TUWIMA”
- ul. W. Korfantego 14 – zdewasto-

wano huśtawkę na placu zabaw,
- ul. Leśna 15 – skradziono 2 ławki 

ze skweru,
- ul. Okrężna 3 – zdewastowano za-

mek w drzwiach wejściowych.

- ul. Wojciecha Korfantego 10A, B 
– skradziono kraty z okien w klatce 
schodowej,

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 25A, D 

– zniszczono skrzynki na reklamy,
- ul. Wł. Jagiełły 27B – wybito szyb-

kę w drzwiach wejściowych do win-
dy i uszkodzono szybę w drzwiach do 
klatki schodowej.

pes

Sezon zabawowy dla najmłodszych dzieciaków jesz-
cze się na dobre nie rozpoczął, a już jakiś tuman 

pozbawił milusińskich huśtawki, bo... no właśnie dla-
czego? Szkoda, że nie widział zawiedzionych twarzyczek 
i skrzywionych usteczek zbierających się do płaczu, bo jak 
to przyjść na plac zabaw i się nie pohuśtać?

Nie długo cieszyli się mieszkańcy ławkami na nowym 
skwerze przy Leśnej 15. Teraz mogą przyjść i usiąść na 
ziemi, bo dwie ławki dostały nóg. Te i inne szkody dopi-
sujemy do księgi strat i tylko ciekawi nas, kiedy miesz-
kańcy zaczną reagować na dewastacje i przeciwdziałać 
im w zanadrzu???

A straty  
rosną
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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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Jak Polska długa i szeroka gospodarka odpadami ko-
munalnymi – potocznie i w ogromnym uproszczeniu 

rozumiana jako wywóz śmieci – od kil-
kunastu miesięcy elektryzuje wszyst-
kich. Powód – dokonana w 2011 roku 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i przyjęte przez gminy rozwiązania. 

Podstawowym celem wprowadzonej zmiany jest uszczelnie-
nie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez 
wprowadzenie obligatoryjnej dla każdego mieszkańca opłaty 
za wywóz odpadów, czyli w konsekwencji doprowadzenie do li-
kwidacji wyrzucania śmieci na dzikie wysypiska, tj. przeciwdzia-
łanie prowadzonego na szeroką skalę wywożenia śmieci do la-
sów, na łąki i w inne miejsca. Założeniem bowiem jest: skoro 
każdy obowiązkowo płaci za śmieci to nie będzie wyrzucał 
ich do lasu, bo i po co. Nic tylko przyklasnąć. Drugą przesłan-
ką jest zdecydowane zwiększenie ilości segregowanych śmie-
ci, czyli zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców i zmniej-
szenie składowania ilości odpadów, w tym ulegających biode-
gradacji, bo w przeciwnym razie, zgodnie z dyrektywami unij-
nymi, nałożone zostaną drastyczne kary. Gmina ma też zadbać 
o powstawanie nowoczesnych instalacji do odzysku i monitoro-
wanie postępowania z odpadami komunalnymi.

Ustawa, z drobnymi wyjątkami, weszła w życie 1 stycznia 
2012 r. i dała samorządom czas na zmierzenie się ze śmie-
ciowym problemem do połowy 2013 roku, kiedy to w tej 
materii, a dokładnie od 1 lipca 2013 r., ma obowiązywać 
w całości i miasto ma stać się właścicielem naszych śmie-
ci. Czas dany gminom w 2012 roku miał na celu przygoto-
wanie przez nie pełnego pakietu uchwał niezbędnych do 
wdrożenia ustawowych zapisów. Podstawowym dokumen-
tem w tym przypadku jest Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy. 

Jednak już na tym pierwszym etapie okazało się, że usta-
wa wzbudziła ogromne kontrowersje i była szeroko oprote-
stowana. Protestowały gminy szczególnie te, w których dzia-
łają własne miejskie firmy zajmujące się odpadami i w któ-
rych powstały instalacje do segregacji, bo z mocy ustawy fir-
my mogą odpaść w konfrontacji w wielkimi, a instalacje, na 

które wydano miliony mogą być niepotrzebne, gdyż są zbyt 
małe. Protestowały spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy, 

gdyż nałożono na nich obowiązki bez da-
nia do ręki instrumentów umożliwiających 
realizację, przyjęto opłaty w wielu przy-

padkach zdecydowanie wyższe od dotychczasowych. Kata-
log zastrzeżeń był ogromny. W efekcie na początku bieżą-
cego roku dokonano nowelizacji ustawy, która m.in. umożli-
wiła ujęcie w opłacie za wywóz śmieci kosztów pojemników 
oraz utrzymania ich w czystości. Wcześniej w myśl nowych 
przepisów spółdzielnie, zarządcy, właściciele domków by-
li zobowiązani albo kupić je we własnym zakresie, albo wy-
dzierżawić – nadmieńmy, że dotychczas takiego obowiązku 
nie było, a koszt pojemników był wliczony w cenę wywozu. 
Nowe uregulowania pozwalają też m.in. na stosowanie wię-
cej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy, jak 
i ustanowienie różnych metod ustalania tej opłaty dla róż-
nych części gminy, czy wprowadzania zwolnień przedmio-
towych. Mimo nowelizacji nadal pojawiają się wątpliwości.

Ustawa nakładająca nowe zadania na gminy w swych po-
stanowieniach dołożyła też zadań spółdzielniom, zarząd-
com nieruchomości wielobudynkowych. To oni są odpo-
wiedzialni za zbieranie opłat, za podawanie ilości osób za-
mieszkałych itd. Obowiązek nałożono, ale w zamian nie da-
no nic. A jak obowiązek, to i koszty, bo ktoś to przecież mu-
si wykonywać. Najprostszy przykład deklaracje. Te musia-
ła zapewnić Spółdzielnia, dalej musiała je dostarczyć do 
mieszkańców, zebrać, opracować itd. Pytanie za co ma to 
zrobić pozostało bez odpowiedzi i to w całej Polsce.

W kwietniowym numerze „MS” w relacji z obrad Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej napisa-
liśmy, że: Sporo czasu RN poświęciła obszernej informa-
cji o realizacji zadań wynikających z tzw. rewolucji śmiecio-
wej i że szerzej napiszemy o tej kwestii w przyszłym wydaniu 
„MS”. Przedstawiony Radzie dokument i wszystkie podejmo-
wane działania w SSM relacjonowała Jolanta Sobek – z-ca 
Prezesa ds. członkowsko-mieszkaniowych. Treść dokumen-
tu publikujemy. Wynika z niego, że wykonano mnóstwo pracy 
i poniesiono koszty, o których ustawa, uchwały gminy milczą. 

O śmieciach

Informacja na temat dotychczasowego przebiegu realizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Siemianowic Śląskich” w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1 stycznia 2012 roku weszła w życie 
ustawa z 1 lipca 2011 roku o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. Od tego dnia gmina 
ma 18 miesięcy na wprowadzenie 
nowego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi.

1 lipca 2013 r. – nowy system za-
czyna funkcjonować – uchwały rad 
gmin wchodzą w życie, oznacza to, 
że gminy zaczną pobierać opłaty od 
właścicieli nieruchomości i w zamian 
zapewnią świadczenie usług w za-
kresie odbierania odpadów komu-
nalnych. Do tego czasu muszą zo-
stać rozstrzygnięte przetargi na od-
bieranie odpadów od właścicieli nie-
ruchomości i muszą być podpisa-
ne umowy między Gminą a przed-
siębiorcą.

Do tej pory stroną umowy z przedsię-
biorcą była Spółdzielnia, która w imie-
niu swoich mieszkańców zawierała 
umowy i negocjowała opłaty za wywóz 
odpadów. Nasza Gmina podjęła sto-
sowne Uchwały w listopadzie 2012 r., 
były one korygowane jeszcze na se-
sjach w styczniu i marcu br. W grud-
niu i styczniu 2013 r. zarządcy nieru-
chomości oraz przedstawiciele Gmi-
ny spotkali się w ramach konsultacji, 
w celu omówienia praktycznej strony 
przygotowania się do zmian w opła-
tach i gospodarowaniu odpadami. Wy-
nikiem tych spotkań było przygoto-
wane przez Zarząd SSM oświadcze-
nie, które zgodnie z uchwałą przed-
stawiało uchwalone przez Radę Mia-
sta ceny za odbiór odpadów gro-
madzonych w sposób selektywny 
i nieselektywny oraz potrzebną SSM 

informację zwrotną o ilości osób 
zamieszkałych i zameldowanych. 
Zgodnie bowiem z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach i uchwałą Rady Miasta Siemia-
nowice Śl. opłata za wywóz odpa-
dów komunalnych naliczana będzie 
w naszym mieście od osób faktycz-
nie zamieszkałych w danym loka-
lu mieszkalnym. Wielkość ta nie za-
wsze jest zgodna z ilością osób za-
meldowanych w naszych zasobach. 
Zebrane informacje pozwolą nam nali-
czać opłaty za wywóz odpadów komu-
nalnych od osób faktycznie zamiesz-
kałych, jednakże opłaty wnoszone za 
użytkowanie windy i zużycia gazu roz-
liczanego z licznika zbiorczego, bę-
dą nadal naliczane od osób zameldo-
wanych (dotyczy to wysokich budyn-
ków wyposażonych w windy oraz osie-
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dli „Bańgów” i „Węzłowiec”, gdzie gaz 
rozliczany jest ryczałtem, ponieważ 
mieszkania nie mają zamontowanych 
gazomierzy). Wspomniane oświadcze-

nia pracownicy spółdzielni dostarczy-
li do wszystkich mieszkańców korzy-
stając z euroskrzynek w dniach od 01 
do 05 lutego br. Wypełnione i podpi-
sane oświadczenia można było skła-

dać w swojej administracji, w siedzi-
bie Zarządu oraz za pomocą poczty 
elektronicznej i tradycyjnej. Tabela nr 
1 przedstawia ilość złożonych oświad-
czeń na dzień 12. 03. 2013 r.

Termin, podany w oświadczeniach, 
upływał 22 lutego br. jednakże pra-
cownicy SSM przyjmują wpływają-
ce dokumenty nadal. Data powołana 
w oświadczeniu miała na celu zmoty-
wowanie mieszkańców do poważnego 
podejścia do tematu oraz podyktowa-
na była potrzebnym czasem na ich po-
segregowanie i wprowadzenie do sys-
temu, aby właściwie obliczyć opłatę 
i wpisać ją w deklaracji.

Dane, które uzyskała spółdzielnia 
w oświadczeniach muszą zostać uję-
te w „Deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi – dotyczy nieruchomości za-
mieszkanych oraz w części zamiesz-
kanych” druk D0-1, które zarządca, 
właściciel nieruchomości musi złożyć 
dla każdego budynku oddzielnie.

W związku z tym, że uchwała RM 
dopuszczała możliwość nieselektyw-
nej zbiórki odpadów, część mieszkań-
ców zadeklarowała tę opcję.

Dla spółdzielni wiąże się to z podwójną 
ilością deklaracji do złożenia w zakresie 
nieruchomości zamieszkanych i w czę-
ści zamieszkanych (druk D0-1). Dekla-
racje muszą zostać złożone w Urzędzie 

Miasta do 31 marca br. i aktualizowane 
w ciągu 14 dni od daty zdarzenia powo-
dującego zmianę zawartych w niej da-
nych (np. zmiana ilości osób). Zapew-
niam Radę Nadzorczą, że Zarząd i pra-
cownicy SSM dokładają wszelkich sta-
rań, aby termin ten został dochowany.

Poza nieruchomościami mieszkalny-
mi zobowiązani jesteśmy jako zarząd-
ca i właściciel nieruchomości spółdziel-
czych, do wypełnienia i przesłania de-
klaracji druk D0-2: Deklaracja o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi - dotyczącą nieru-
chomości niezamieszkanych, na któ-
rych powstają odpady komunalne oraz 
w części niezamieszkanych, na których 
powstają odpady komunalne. Deklara-
cja ta obejmuje dane z kompleksów ga-
raży wolnostojących i lokali użytkowych.

Tabela nr 2 przedstawia ilość deklara-
cji, które do 31 marca br. SSM musi zło-
żyć w Urzędzie Miasta Siemianowice Śl.

Oprócz deklaracji zobowiązani je-
steśmy do złożenia druku D0-3 „Zle-

cenie na świadczenie usługi dodatko-
wej w postaci wyposażenia nierucho-
mości w pojemniki do zbierania odpa-
dów komunalnych zmieszanych” w ilo-
ści odpowiadającej złożonym deklara-
cjom DO-2. Na prośbę Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta ds. Monitorowania 
Systemu Gospodarki Odpadami i Roz-
woju Przedsiębiorczości, Pana Jerze-
go Kurzawy wszystkie administracje 
przygotowały mapki ze wskazanymi 
punktami odbioru odpadów komunal-
nych zmieszanych i zbieranych w spo-
sób selektywny w wersji punktów już 
istniejących i miejsc proponowanych.

W związku z nowym systemem go-
spodarowania odpadami do spółdziel-
ni, do gazetki „Moja Spółdzielnia” wpły-
wa wiele zapytań dotyczących wąt-
pliwości, jakie nasuwają się naszym 
mieszkańcom np.:
- jak będzie wyglądała kontrola osób, 

które zadeklarowały selektywną 
zbiórkę odpadów,

- na czym będą polegały te czynności,
- kto będzie upoważniony do przepro-

wadzania kontroli,
- kto będzie weryfikował faktycznie za-

mieszkującą ilość osób.
Rozumiejąc znaczenie problemu Za-

rząd skierował pismo do Prezydenta 
Miasta, informujące o czasie i miejscu 
organizowanych corocznie Zebraniach 
Osiedlowych Członków SSM, z proś-
bą o oddelegowanie kompetentnych 
przedstawicieli UM odpowiedzialnych 
za wprowadzenie nowego systemu 
gospodarowania odpadami, aby przy-
bliżyli cel i zadania wynikające z usta-
wy oraz odpowiedzieli na pytania na-
szych mieszkańców.

Od stycznia 2013 r. Urząd Miasta 
miał też obowiązek rozpocząć kam-
panię edukacyjną wśród mieszkań-
ców, w załączeniu przekazujemy Pań-
stwu ulotkę informacyjną przygotowa-
ną przez Referat Gospodarki Odpa-
dami Wydział Infrastruktury i Rozwo-
ju Miasta.

Tabela nr 1

Osiedla SSM
Ilość mieszkań

w zasobach
SSM

Ilość
złożonych

oświadczeń

%
3/2

Ilość
niezłożonych
oświadczeń

1 2 3 4 5

„Chemik” 2.136 1.832 85,77 304

„Centrum” 1.522 1.263 82,98 259

„Tuwima” 1.979 1.655 83,63 324

„Michałkowice” 1.785 1.570 87,96 215

„Młodych” 1.904 1.671 87,76 233

„Węzłowiec” 2.051 1.748 85,23 303

„Bańgów” 887 740 83,43 147

RAZEM 12.264 10.479 85,45 1.785

Tabela nr 2

Osiedle
Ilość 

mieszkań
Ilość budynków
/ilość deklaracji/

Ilość
garaży

Ilość zespołów
garażowych

/ilość deklaracji/

Ilość deklaracji
w zakresie

lokali użytkowych

Suma wszystkich 
deklaracji

„Chemik” 2.136 2 x 34 451 8 21 97

„Centrum” 1.522 2 x 43 197 6 12 104

„Tuwima” 1.979 2 x 39 426 6 12 96

„Michałkowice” 1.785 2 x 40 63 3 30 113

„Młodych” 1.904 2 x 23 279 5 29 80

„Węzłowiec” 2.051 2 x 36 551 9 43 124

„Bańgów” 887 2 x 18 41 2 12 50

RAZEM 12.264 2 x 233 2.003 39 159 664
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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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Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik”

Wiele przedyskutowanych spraw – jeden wniosek
Zebranie Członków SSM z osiedla „Chemik” było tym spotkaniem spośród wszystkich siedmiu zebrań, na któ-

re przybyło najwięcej osób – w sumie 66 zainteresowanych. Czy to dużo? Jedni twierdzą, że świadczy to o za-
dowoleniu mieszkańców z dotychczasowej działalności Spółdzielni, inni – że ludzie mało interesują się sprawami 
osiedla, są obojętni, dlatego takie wydarzenia ich nie interesują.

Można chyba przyznać rację obu 
twierdzeniom. Niemniej jednak ci, któ-
rzy przyjmują bierną postawę – tracą, 
bo nieobecni racji nie mają. Wracając 
do sedna – zebranie osiedlowe miesz-
kańców „Chemika” ustaliło, po cieka-
wej, żywej dyskusji, jeden wniosek do 
realizacji dotyczący oznako-
wania miejsc parkingowych 
w rejonie budynków Alfonsa 
Zgrzebnioka 37-47.

Zanim jednak głos zabra-
li mieszkańcy i wybrano skład 
nowej Rady Osiedla, miesz-
kańcy zgromadzeni w Domu 
Kultury „Chemik” musieli do-
konać wyboru osób, które bę-
dą odpowiedzialne za prawi-
dłowy przebieg obrad. Naj-
pierw przegłosowano prezy-
dium zebrania. Rolę przewod-
niczącego powierzono Janowi Dud-
kowi. Na funkcję sekretarza, spośród 
dwóch zgłoszonych kandydatur – Wan-
dy Stolarczyk i Zbigniewa Rogoża – 
wybraną tę pierwszą, asesorami zaś 
zostali Maria Jurczyk i Wiesław Ma-
nia. Oprócz tego, zebrani utworzyli Ko-
misję Skrutacyjno-Wyborczą, do której 
weszły trzy panie – Krystyna Dziubiń-
ska, Magdalena Hauke i An-
na Kujtkowska oraz Komi-
sję Wnioskową z Ewą Ozner, 
Klaudiuszem Kowolikiem 
i Zbigniewem Rogożem jako 
przewodniczącym.

Następnie Jan Dudek, ja-
ko przewodniczący kończącej 
swoją działalność Rady Osiedla przedło-
żył sprawozdanie z działalności. Stwier-
dził w nim między innymi, że Rada, po-
za głównymi zadaniami, sporo uwa-
gi poświęcała między innymi zaległo-
ściom czynszowym „na” mieszkaniach 
i lokalach użytkowych. – Od wielu lat da-
je się zauważyć, że zadłużenie na na-
szym osiedlu w skali całej Spółdzielni 
ma tendencję malejącą. To powoduje, 
że otrzymujemy w ramach odpisów od 
eksploatacji większe środki finansowe 
na prace remontowo-konserwacyjne. 
W ramach odpisów z eksploatacji pod-
stawowej – mówił dalej – w roku 2012 
uzyskaliśmy środki finansowe w kwo-
cie 950 tys. złotych. W harmonogra-

mie robót zostały uwzględnione w więk-
szości potrzeby i uwagi mieszkańców, 
zgłaszane na dyżurach członków Ra-
dy Osiedla. Skromne środki nie pozwoli-
ły nam zadowolić wszystkich mieszkań-
ców, jednak kroiliśmy ten tort sprawiedli-
wie i myślę, że udało się usatysfakcjo-

nować większość. W swojej wypowiedzi 
mówca wskazał też na drenujący budżet 
osiedla problem rosnącej ilości dewasta-
cji w osiedlu: - Za dużo środków finan-
sowych idzie na zamalowywanie haseł 
pseudokibiców czy graficiarzy. Te środki 
można by wykorzystać na inne cele dla 
przykładu utworzenie nowego miejsca 
parkingowego czy nasadzenia nowych 

drzew. Przypominam, że nadal jest aktu-
alna oferta Zarządu Spółdzielni o nagro-
dzie 2 tys. złotych za skuteczne wska-
zanie sprawców dewastacji – podkreślił.

Jak co roku, apelował do rodziców 
o rozmowę z dziećmi i uświadomienie 
ich, że za wszelkie szkody, płacimy 
my sami. Jan Dudek podsumowując 
działalność RO mówił: - Jako Rada za-
czynaliśmy w 11-osobowym składzie, 
skończyliśmy w 9-osobowym zespole. 
Los bywa okrutny – zabrał nam dwóch 
wspaniałych przyjaciół, społeczników, 
na których zawsze mogliśmy liczyć – 
Czesławę Spandel i Jerzego Dinge-
sa. Cześć ich pamięci! Kończąc wy-
stąpienie stwierdził: - Pragnę ze swej 

strony serdecznie podziękować Za-
rządowi oraz Radzie Nadzorczej SSM 
za owocną współpracę z naszą Radą 
Osiedla, za wsparcie w rozwiązywaniu 
wspólnych problemów. A szczególne 
podziękowania należą się odchodzą-
cym członkom Rady Osiedla za ak-

tywną współpracę w tym ze-
spole, za poświęcenie swo-
jego wolnego czasu dla in-
nych, okazywanie troski o na-
sze wspólne dobro. Nowo wy-
branej Radzie życzę samych 
sukcesów, uznania i wiele sa-
tysfakcji z wykonywanych za-
dań dla dobra wszystkich na-
szych mieszkańców.

Na brak zajęć nowa Rada 
nie będzie mogła narzekać, 
gdyż nieco wcześniej Dudek 
wyszczególnił zadania, któ-

rych nie udało się zrealizować z róż-
nych przyczyn. Są to:
- niedokończone remonty dachów i ko-

minów,
- dokończenie realizacji kolejnego eta-

pu programu „Rynek Bytkowski”. 
Projekt i wykonanie Alei Szkolnej 
wraz z zagospodarowaniem terenów 
zielonych,

- zagospodarowanie terenu 
pod rekreację w rejonie krę-
gielni – Renoma,
- dokończenie II etapu „Stare 
Boisko” przy ul. Niepodległo-
ści 57-59,
- dokończenie oświetlenia 
i wykonanie nowego parkingu 

samochodowego.
Po nim mikrofon przejęła Halina Na-

pora – kierownik administracji i przed-
stawiła obszerne sprawozdanie z re-
alizacji wniosku z ubiegłorocznego ze-
brania, a także z działalności admi-
nistracji w 2012 roku. Kierowniczka 
ADM wymieniła dziesiątki wykonanych 
w ubiegłym roku prac oraz nakreśliła 
zamierzenia na ten rok. Prezentując je 
odniosła się do przeglądów instalacji 
gazowych i stwierdziła: - Administra-
cja apeluje o nie wykonywanie sa-
modzielnie żadnych prac – na insta-
lacjach gazowych, gdyż jest to wy-
łączna domena uprawnionych spe-

Osiedle „Chemik”
Wniosek przyjęty podczas Zebrania Osiedlowego

przeprowadzonego 22 kwietnia br. w DK „Chemik”:

1. Rozważyć możliwość wykonania nowego oznakowania 
miejsc parkingowych w rejonie budynków przy ulicy Al-
fonsa Zgrzebnioka 37-47.

ciąg dalszy na str. 8
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cjalistów. Amatorstwo w tej dzie-
dzinie grozi tragicznymi w skutkach 
wypadkami, o czym niejednokrotnie 
informowały media, także, niestety, 
i w naszym mieście. 

My wróćmy do wniosku i przypomnij-
my, że podczas zebrania osiedlowe-
go Członków SSM z osiedla „Chemik” 
w 2012 roku, również przegłosowano 
jeden wniosek – aby przeanalizować 
możliwość wykonania miejsc parkin-
gowych wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka przy okazji planowanego przez 
Urząd Miasta remontu nawierzchni. 
– Administracja wykonała we wska-
zanym miejscu, utwardzonych kostką 
brukową siedem miejsc postojowych, 
a ulica A. Zgrzebnioka, na odcinku od 
ulicy Walerego Wróblewskiego do Im-
perium Słońca została zmodernizowa-
na – wyjaśniała Napora, po czym do-
dała optymistycznie: - Mamy zapew-
nienie Prezydenta Miasta, że w tym 
roku zostanie wyremontowany kolej-
ny jej fragment, prowadzący do żłobka 
i lokali użytkowych budynku przy ulicy 
Zgrzebnioka 43A.

Mówiąc o realizacji zadań Halina Na-
pora zaznaczyła: „Wspólne i wielolet-
nie działania podejmowane przez Ra-
dę Osiedla i Administrację, w tak istot-
nej sprawie związanej z dużym przy-
rostem ilości aut spowodowały, że 
mieszkańcy naszego Osiedla dyspo-
nują dzisiaj: 456 samodzielnymi ga-
rażami, 584 miejscami parkingowymi, 
w tym 20 miejscami dla osób niepeł-
nosprawnych, 280 miejscami na par-
kingach strzeżonych.

Wyjątkowego podkreślenia wymaga-
ją, podejmowane przez nas działania 
dotyczące tworzenia przyjaznej prze-
strzeni publicznej na naszym osiedlu. 
Najlepszym tego przykładem jest Ry-
nek Bytkowski, a także boisko spor-
towe dla młodzieży przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 47, skwer rekreacyj-
no-wypoczynkowy przy ul. Niepod-
ległości 57-59 i wiele innych przyja-
znych przestrzeni. Ostatnim, najnow-
szym przykładem tych działań jest 
Promenada Bytkowska zrealizowana, 
od strony północnej Pawilonu Han-
dlowego przy ul. W. Wróblewskiego 
65/67. Jej uroczystego otwarcia do-
konano 8 września 2012 r. podczas 
IX Święta Bytkowa. To dowód słuszne-
go kontynuowania tej trafnej koncep-

cji, powstałej z incjatywy mieszkańców 
Bytkowa.”

Kolejną odsłoną zebrania było zgła-
szanie kandydatów do Rady Osiedla. 
Ostatecznie zaproponowano piętna-
ście osób, a byli to: Ryszard Adam-
czyk, Paweł Bańka, Ewa Dinges, 
Jan Dudek, Stanisław Hauke, Ste-
fan Janda, Maria Jurczyk, Klaudiusz 
Kowolik, Krzysztof Kusz, Wiesław 
Mania, Ewa Ozner, Lidia Puzio, Zbi-
gniew Rogoż, Andrzej Sławiński, 
Wanda Stolarczyk. Po otrzymaniu 
kart do głosowaniu, wypełnieniu ich 
i wrzuceniu do urny wyborczej za oka-
zaniem mandatu, przyszło już tylko 
czekać na wyniki, a te odczytane zo-
stały pod koniec zebrania. 

Zanim jednak do tego doszło, przez 
blisko godzinę dyskutowano o proble-
mach wokół osiedla. Na pierwszy ogień 
wysunął się temat wentylacji w miesz-
kaniach, jaki przedstawiła Alina Kaj-
da: - Mam palarnie w domu, a nie pa-
lę! Poza tym, kiedy zostaną usunięte 
nasady kominowe? Spółdzielni naka-
zano to zrobić... Do uwag tych odniósł 
się Marian Odczyk – zastępca preze-
sa SSM ds. technicznych, tłumacząc, 
że specyfiką działania wentylacji gra-
witacyjnej jest to, że wszystko odbywa 
się zgodnie z naturą. - Są miesiące, 
kiedy następuje zaburzenie wentyla-
cji, wtedy należy posiłkować się rozsz-
czelnieniem okiem. W swojej wypowie-
dzi prostował również, że nie ma takie-
go nakazu, aby SSM musiała usuwać 
nasady kominowe.

Jako następny głos zabrał Bernard 
Stokowy. Podziękował on na począt-
ku za wiele lat działalności Spółdziel-
ni i Rady Osiedla. Dalej, poddał pod 
dyskusję między innymi sens utrzymy-
wania w dalszym ciągu ochrony, stró-

żów w blokach. - Byłem pomysłodaw-
cą wdrożenia takiej ochrony, ale wyda-
je mi się, że rozwiązanie to jest już tro-
chę przestarzałe. Może pora na mon-
taż domofonów przy okazji planowa-
nych estetyzacji? Mieszkaniec poru-
szył także malowanie klatki schodo-
wej i postulował rozważenie utwardze-
nia nawierzchni przed garażami usy-
tuowanymi przy budynku Walerego 
Wróblewskiego 69.

Edward Tuszyński poruszył kilka 
spraw. Na wstępie podziękował obec-
nemu na zebraniu Andrzejowi Gości-
niakowi – przewodniczącemu Sejmi-
ku Województwa Śląskiego za pomoc 
w oczyszczeniu Stawu Brysiowego, 
a następnie pytał o możliwość wyelimi-
nowania z opłaty za garaż obciążenia 
za wodę i kanalizację, a także wskazał 
na konieczność ponownego oznako-
wania miejsc parkingowych w rejonie 
budynków przy Alfonsa Zgrzebnioka 
37-47, ponieważ teraz zdarza się, że 
źle zaparkowane samochody blokują 
wjazdy do garaży.

Chwilę później na mównicy poja-
wił się Andrzej Gościniak. Podzię-
kował za ciepłe słowa pod jego ad-
resem, sam również dziękując ca-
łemu Kołu PZW za opiekę nad sta-
wem. Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego pogratulował rów-
nież Spółdzielni za jej dotychczasową 
działalność – Nasze osiedle z dnia na 
dzień wygląda coraz lepiej. Za to je-
stem wdzięczny.

Swoje uwagi podczas zebrania 
przedstawiła również Lidia Puzio, 
skarżąc się na sąsiada w kwestii nie-
właściwego korzystania z energii elek-
trycznej w piwnicy i składowania śmie-
ci w pomieszczeniach piwnicznych, 
a także Klaudiusz Kowolik, który pro-
sił o skoordynowanie robót ziemnych 
prowadzonych przez różne firmy na 
terenach SSM tak, by były one jak 
najmniej dotkliwe. W odpowiedzi usły-
szał, że Spółdzielnia, niestety, nie jest 
w stanie tego skoordynować, bo czę-
sto przeprowadzają je firmy zewnętrz-
ne na rzecz innych, na przykład sklepu 
„Lidl” czy myjni samochodowej.

Po dyskusji odczytano wyniki wybo-
rów do jedenastoosobowej Rady Osie-
dla, a także wniosek, który zebrani 
przegłosowali jednogłośnie. Skład no-
wej Rady Osiedla i przyjęty wniosek 
publikujemy w ramkach.

Radę Osiedla „Chemik”
w kadencji 2013 – 2018 tworzą:

- Ryszard Adamczyk,
- Ewa Dinges,
- Jan Dudek,
- Stefan Janda,
- Maria Jurczyk,
- Klaudiusz Kowolik,
- Krzysztof Kusz,
- Ewa Ozner,
- Zbigniew Rogoż,
- Andrzej Sławiński,
- Wanda Stolarczyk.

Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik”

Wiele przedyskutowanych spraw – jeden wniosek
ciąg dalszy ze str. 7
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Ta forma spotkań daje mieszkań-
com zasobów Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej możliwość wy-
powiedzenia się publicznie, w nurtują-
cych ich sprawach. Często osoby, któ-
re prezentują swoje spostrzeżenia czy 
uwagi mówią głosem wielu, bo z pew-
nością więcej lokatorów interesuje na 
przykład wspomniany już problem nie-
dostatecznej ilości miejsc parkingo-
wych w osiedlu czy praca straży miej-
skiej lub policji. To również okazja do 
wysłuchania sprawozdań z działalno-
ści Rady Osiedla i administracji czy 
wreszcie wybór swoich przedstawicieli 
do Rady Osiedla. Zebrania osiedlowe-
go, nie odhacza się więc tak po prostu 
– na nim bowiem przedstawiane i wy-
jaśniane są zarówno tematy wiodące, 
najważniejsze dla danej społeczności, 
jak i te mniej istotne dla ogółu.

W części sprawozdawczej, Mieczy-
sław Hojda - przewodniczący ustępu-
jącej Rady Osiedla oraz Danuta Mo-
rawiec – kierownik administracji, wy-
łożyli obszernie najważniejsze punk-
ty z działalności. Mieczysław Hojda 
podkreślił poza tym między innymi, że 
czas trwania kadencji wybieranej dziś 
Rady Osiedla zależeć będzie od de-
cyzji naszego Parlamentu, który po 
raz kolejny proceduje nad projekta-
mi zmian w ustawie Prawo 
spółdzielcze. W jakim kierun-
ku pójdą ewentualne zmia-
ny, trudno dziś przewidzieć. 
Z przykrością można jedynie 
stwierdzić, że my spółdziel-
cy nie będziemy mieli na nie 
większego wpływu. Ocenia-
jąc kadencję wyszczególnił 
jej pozytywy. Zaliczył do nich 
m.in.:
- uruchomienie w 2010 roku 

sieci monitoringu osiedlo-
wego jako prewencyjnego 
systemu wpływającego na 
poprawę bezpieczeństwa 
i porządku na osiedlu,

- coroczną organizację Pik-
ników Osiedlowych dla 
mieszkańców,

- zabieganie o budowę przez 
UM przy wsparciu finansowym SSM 
i oddanie do użytku 1. 09. ub.r. wielo-
funkcyjnego boiska sportowego,

- systematyczne zwiększanie ilo-

ści miejsc parkingowych w osiedlu, 
w tych rejonach, w których spotyka-
ło się to z akceptacją mieszkańców,
Do minusów zaliczył brak zadawala-

jących efektów w przeciwdziałaniu bez-

myślnemu niszczeniu mienia wspólne-
go i dewastacji infrastruktury osiedlo-

wej a także utrzymania porządku i czy-
stości terenów zielonych nagminnie za-
nieczyszczanych przez psie odchody. 
W tych kwestiach ciągle jesteśmy zbyt 

słabo wspierani przez policję i straż 
miejską zbyt rzadko patrolujących tere-
ny naszego osiedla – dodał.

Szef RO podziękował: Mieszkańcom 

za dbałość i troskę o wspólne mie-
nie, podpowiedzi i rady udzielane pod-
czas zebrań i posiedzeń Rady Osie-
dla, członkom RO za aktywną pra-
cę przez całą kadencję, Administracji, 
a szczególnie jej kierownictwu za sta-
łą współpracę, rzetelne i kompetentne 
wykonywanie swoich zadań. Dziękuję 
także Radzie Nadzorczej i Zarządowi 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za wsparcie, obecność na po-
siedzeniach Rady i udzielane informa-
cje o bieżących sprawach Spółdzielni.

Danuta Morawiec zaprezentowa-
ła szczegółowo najważniejsze robo-
ty, jakie podjęto w 2012 roku w osie-
dlu, a było ich wiele, nierzadko kosz-

towne. Zapowiedziała też, że 
w najbliższych miesiącach 
docieplonych zostanie kil-
ka kolejnych budynków wraz 
z remontem attyk i balko-
nów, pomalowane będą ko-
lejne klatki i wyremontowane 
następne wejścia do budyn-
ków, wszystko zgodnie z Pla-
nem remontów. Kierowniczka 
zwróciła uwagę, że w sumie 
niewielka grupa pracowników 
Spółdzielni czyni starania, by 
zapewnić 2.386 mieszkań-
com dobre warunki zamiesz-
kania. Dziękowała też RO za 
wsparcie w opiniowaniu prac, 
doradzaniu i konsultacjach.

Danuta Morawiec szczegó-
łowo przedstawiła realizację 
12 wniosków z ubiegłorocz-

nego zebrania. 
Tematów podczas zebrania osiedlo-

wego w „Bańgowie” do omówienia ze-

Pytania zarówno do przedstawicieli Zarządu SSM, administracji, jak i Urzędu Miasta i służb mundurowych prze-
wijały się w trakcie zebrania osiedlowego Członków SSM z osiedla „Bańgów”. Czy istnieje możliwość powstania 

marketu typu „Biedronka”? Jakie czynności podejmują Straż Miejska i Policja, by zminimalizować problem psich odchodów 
oraz psów biegających po osiedlu bez smyczy? Wnioski o kolejne miejsca parkingowe, tj. przy ulicy Karola Szyma-
nowskiego i Marii Skłodowskiej-Curie 1-23, a także obecność lokatorów podczas odbiorów robót remontowych – 
to tylko niektóre przedyskutowane sprawy podczas trwającego nieco ponad dwie godziny zebrania.

Osiedle „Bańgów”
Wnioski przyjęte podczas zebrania osiedlowego

przeprowadzonego 22 kwietnia br.  
w SP nr 16 w Bańgowie

1. Wystąpić do Urzędu Miasta o uporządkowanie terenu 
zielonego wzdłuż wschodniej strony ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie w zakresie wystających kamieni na gór-
ce i w rejonie ogródków oraz włazu kanalizacyjnego. 

2. Skierować wniosek do Urzędu Miasta o ustawienie lu-
stra drogowego na wyjeździe z osiedla w rejonie ko-
ścioła i ulicy Karola Szymanowskiego.

3. Zwrócić się do Urzędu Miasta z wnioskiem o zaintere-
sowanie inwestorów wybudowaniem sklepu wielko-po-
wierzchniowego w rejonie osiedla „Bańgów”.

4. Opracować skuteczne rozwiązanie odwodnienia bal-
konów.

5. Skierować wniosek do Urzędu Miasta o wykonanie 
miejsc postojowych wzdłuż wschodniej strony ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie.

Osiedle „Bańgów”

Było 
konkretnie

ciąg dalszy na str. 10
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brało się jeszcze przynajmniej kilka-
naście, wypowiedziało się w sumie 
9 mieszkańców.

Zenon Czerwiński przygotował na 
to zebranie kilka tematów i uwag do 
rozpatrzenia. Prosił między innymi, 
aby usunąć wystające głazy na gór-
ce przy ogródkach i włazie kanaliza-
cyjnym, stanowiące zagrożenie bez-
pieczeństwa dla dzieci zjeżdżających 
podczas zimy na sankach. Sprawa zo-
stała zaprotokołowana i przegłosowa-
na jako wniosek do Urzędu Miasta, 
bo to właśnie Miasto jest zarządcą te-
go terenu. Dalej, pytał o możliwość po-
wstania w osiedlu „Bańgów” marke-
tu, na przykład „Biedronki”, co również 
wpisano do wniosków z zebrania oraz 
zwrócił uwagę na problem podrzuca-
nia śmieci przez osoby spoza osiedla. 
Jako przedstawiciel miasta odpowie-
dzi udzielił mu Adam Cebula – prze-
wodniczący Rady Miasta, przypomina-
jąc, że zgodnie z nową „ustawą śmie-
ciową” płacimy od ilości osób, a nie 
od wyprodukowanych śmieci. Od lip-
ca tego roku wszyscy właściciele do-
mów muszą mieć podpisaną umowę 
na wywóz odpadów, tak więc problem 
„podrzucania” powinien zniknąć. Ze-
non Czerwiński zasugerował też, by 
w gazecie „Moja Spółdzielnia” pisać 
zarówno dobre, jak i złe rzeczy.

Niemniej problemów wyłożyła Boże-
na Smoleń. Odniosła się między inny-
mi do kwestii psich odchodów, pytała 
o możliwość umieszczenia tabliczek: 
„zakaz wyprowadzania psów”. W od-
powiedzi usłyszała, że takie tablicz-
ki są, a te które są niszczone, admi-
nistracja stara się uzupełniać na bie-
żąco. W rejonie budynków przy ulicy 
Karola Szymanowskiego wciąż braku-
je miejsc do parkowania. Czy nie moż-
na by poświęcić części terenów zielo-
nych, które po zimie i tak są rozjeżdżo-
ne? – dopytywała dalej Bożena Smo-
leń. Odpowiedzi udzielił Mieczysław 
Hojda wyjaśnił, że: w tej części osie-
dla projekt przebudowy drogi i miejsc 
postojowych został wykonany z za-
chowaniem odległości od budynków, 
zgodnie z Prawem budowlanym.

Nieco później, Gabriela Bernal mó-
wiąc także o psim problemie skierowa-
ła pytanie do obecnego na sali Damia-
na Achtelika – dzielnicowego o to, co 
straż miejska i policja robią, by zmi-
nimalizować ten problem. - Najpierw 
dajemy pouczenia, następnie może-
my egzekwować mandat – usłyszała 
w odpowiedzi. 

Z kolei Tadeusz Łuczak pytał o moż-
liwość umieszczenia lustra drogowe-
go przy wyjeździe z osiedla w rejonie 
wspomnianej ulicy. – Wystąpimy do 

Urzędu Miasta o zamontowanie takie-
go lustra - padła odpowiedź z ust Da-
nuty Morawiec – kierownik admini-
stracji.

Do miejsc parkingowych odnieśli się 
również Marek Kowalik i Marcin Ci-
szewski, tyle że prośba o takie miej-
sca dotyczyła ulicy miejskiej – Marii 
Skłodowskiej-Curie 1-23, a konkret-
nie jej prawej strony. Na zebraniu za-

komunikowano, że wnioski w tej spra-
wie były już kierowane do Urzędu Mia-
sta, będzie więc i kolejny. Zabierając 
ponownie głos Adam Cebula powie-
dział, że ze względu na brak środków, 
wygospodarowanie takich miejsc nie 
jest na razie możliwe. 

Zgłoszenie o złym łączeniu daszku 
ze ścianą w następstwie, czego do-
chodzi do przecieków wody zgłosił 
z kolei Zenon Lubczyński, o przecie-
ku z daszku budynku przy ulicy Wła-
dysława Reymonta 42 mówił też Mar-
cin Ciszewski. Mirosław Kasiuk dopy-
tywał, kto wydał zgodę na docieplanie 
budynku podczas mrozu.

- Chcę, by przy odbiorze robót remon-
towych było przynajmniej 70% lokato-
rów danego budynku – mówiła Stani-
sława Przebieracz. Kierownik admini-
stracji odpowiedziała, że przy odbio-
rze obecni są między innymi przedsta-
wiciele Rady Osiedla, Zbigniew Po-
pek wtrącił chwilę później, iż wszyst-
kie osoby obecne przy odbiorze są 
odpowiedzialne za wykonane prace, 
a Marek Greiner – pełnomocnik Za-
rządu SSM ds. technicznych dodał, że 

przed każdym odbiorem, na klatkach 
schodowych są umieszczane informa-
cje, kiedy nastąpi odbiór, a wszelkie 
usterki należy zgłaszać jeszcze zanim 
to nastąpi, w administracji. Wspomnia-
ną mieszkankę interesowała też wy-
sokość honorariów członków RO, pra-
cowników Spółdzielni oraz Zarządu. 
Odpowiedziała jej Krystyna Śliwiok – 
Główna Księgowa SSM.

Niemniej istotnym od dyskusji i spra-
wozdań punktem obrad były wybo-
ry. Wyniki, tak jak podczas wszystkich 
zebrań osiedlowych, zakomunikowa-
ne zostały po koniec zebrania. Jede-
naście osób z największa ilością gło-
sów wchodzi do Rady – przypomina-
no jeszcze przed samym głosowa-
niem. Czternastu zgłoszonych pod-
czas Zebrania kandydatów czekało 
z niecierpliwością na rezultat, a by-
li to: Adam Cebula, Marcin Ciszew-
ski, Zenon Czerwiński, Adam Dra-
gański, Barbara Florek, Małgorza-
ta Germel, Mieczysław Hojda, Kry-
stian Hucz, Mirosław Kasiuk, Leon 
Pichen, Zbigniew Popek, Marek Re-
dlicki, Julian Spławski, Monika Wilk. 
W wyniku głosowania wybrano jede-
nastoosobową Radę Osiedla. Jej skład 
podajemy w tekście.

Warto uzupełnić jeszcze o informa-
cję, że zebranie nie miałoby prawa się 
odbyć, gdyby nie ukonstytuowało się 
jego Prezydium, a także komisje do 
spraw wyborów i wniosków.

Przy stole prezydialnym zasiedli wy-
brani przez mieszkańców: Mieczy-
sław Hojda – przewodniczący, Bar-
bara Florek – sekretarz oraz Leon Pi-
chen i Julian Spławski – asesorzy. Ko-
misję Skrutacyjno-Wyborczą stworzy-
li: Ewa Luty, Stanisława Przebieracz 
oraz Tadeusz Łuczak, a Wnioskową 
– Małgorzata Germel, Zbigniew Po-
pek i Zenon Czerwiński.

Tradycyjnie na koniec Komisja Wnio-
skowa przedstawiła wnioski. Zanoto-
wano 21 zagadnień. Zebranie, w gło-
sowaniu przyjęło 5, z czego większość 
adresowana jest do UM. Wnioski publi-
kujemy w ramce w tekście.

W Zebraniu uczestniczyło 28 osób, 
w tym 26 uprawnionych do głosowania.

Pierwsze posiedzenie RO
Dodajmy, że zaraz po zebraniu od-

było się inauguracyjne spotkanie Ra-
dy Osiedla, podczas którego zadecy-
dowano, że funkcję przewodniczącego 
ponownie obejmie Mieczysław Hojda, 
wiceprzewodniczącym zostanie Leon 
Pichen, a na funkcję sekretarza bę-
dzie pełniła Barbara Florek. rg

Radę Osiedla „Bańgów”:
w kadencji 2013 – 2018 tworzą:

- Adam Cebula,
- Marcin Ciszewski,
- Adam Dragański,
- Barbara Florek,
- Małgorzata Germel,
- Mieczysław Hojda,
- Leon Pichen,
- Zbigniew Popek,
- Marek Redlicki,
- Julian Spławski,
- Monika Wilk.

ciąg dalszy ze str. 9

Osiedle „Bańgów”

Było 
konkretnie
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ciąg dalszy na str. 12

Osiedle „Centrum” Osiedle „Centrum” Osiedle „Centrum”

Więcej informacji o segregacji odpadów!
Tym razem tylko jeden wniosek został przegłosowany do realizacji podczas kwietniowego zebrania mieszkań-

ców osiedla „Centrum” (w zeszłym roku było ich aż 11). W szczelnie wypełnionej świetlicy budynku przy ulicy 
Powstańców 54 udało się przedyskutować większość spraw, jakie rodzą pytania wśród mieszkańców – od plano-
wanych remontów, przez gospodarkę śmieciową, skończywszy na telewizji cyfrowej.

Zanim jednak do głosu doszli miesz-
kańcy, zgodnie z porządkiem obrad, 
zgromadzona blisko 50 osobowa „re-
prezentacja” osiedla „Centrum” musia-
ła dokonać wyboru osób, które będą 
odpowiedzialne za prawidłowy prze-
bieg zebrania, a w tym i wyborów. Naj-
pierw przegłosowano skład 
Prezydium. Mieszkańcy zde-
cydowali, że poprowadzi je 
Joanna Baranowicz-Plu-
skwik – jak się później oka-
zało, jedyna kobieta desygno-
wana na tę funkcję podczas 
wszystkich siedmiu zebrań 
osiedlowych SSM. Przy sto-
le prezydialnym obok niej za-
siedli jeszcze: Teresa Woź-
niak – sekretarz oraz Barba-
ra Merta i Andrzej Jagiełło – 
asesorzy. Dalej, zebrani za-
decydowali o składzie Komisji Skruta-
cyjno-Wyborczej, do której weszli: Jó-
zef Dworski, Beata Kałwak oraz Bar-
bara Miendła, a także o członkach Ko-
misji Wnioskowej, którą utworzyli: Elż-
bieta Hołowczak, Tadeusz Dudek 
i Jerzy Koszorek. 

Po kilkunastu minutach, kiedy wszy-
scy zajęli już swoje miejsca, Lucy-
na Szreter odczytała sprawozdanie 
z działalności Rady Osiedla w 2012 ro-
ku, jak i przypomniała ważniejsze robo-
ty remontowe, jakie wykonano w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Przypomniała mię-
dzy innymi o dociepleniu kil-
kunastu budynków, tj. przy uli-
cach: Komuny Paryskiej 1, 
3, 5, 6, 7, Ryszarda Gansiń-
ca 6, 7, 8, 9, 10, 11, Spokoj-
nej 1-3, Michałkowickiej 17-
23A, Karola Świerczewskie-
go 50A, B. W ich następstwie 
znacznie poprawił się wize-
runek osiedla, jak i . Wymieniono tak-
że drzwi wejściowe w budynkach w ilo-
ści 13 sztuk i zmodernizowano dźwigi 
osobowe w budynkach przy ul. Komu-
ny Paryskiej 1, 3 oraz Powstańców 
54C. Oceniając miniony czas dodała, 
że wciąż wielkim problemem są dewa-
stacje zasobów, które obciążają kon-
to remontowe i opóźniają niejako wyko-
nywanie kolejnych prac. Nadmieniła, iż 
Rada Osiedla była w stałym kontakcie 

ze strażą miejską oraz policją, nie tyl-
ko jeśli chodzi o akty wandalizmu, ale 
również w kwestii rozwiązywania pro-
blemów z lokatorami brudzącymi klatki 
schodowe oraz obejścia budynków. Po-
nadto oznajmiła, że wraz z przedstawi-
cielami Zarządu SSM, członkowie Rady 

odbyli liczne rozmowy z osobami zadłu-
żonymi wobec Spółdzielni. Na koniec 
swojej wypowiedzi stwierdziła, że po-
siadane nakłady finansowe na remonty 
zaspokajają jedynie 80% potrzeb „Cen-
trum”, zaś oceniając pracę Rady osie-
dla powiedziała, że jej efekty nie są 
w pełni zadowalające i aby poprawić jej 
działalność, prosimy o głosy doradcze 
w dyskusji. Mówczyni w imieniu Ra-
dy Osiedla zaapelowała do wszystkich 
mieszkańców o przestrzeganie zasad 
współżycia między lokatorami zgodnie 
ze Statutem i Regulaminem Spółdzielni 

oraz normami społecznymi. Za współ-
pracę w mijającej kadencji podzięko-
wała Radzie Nadzorczej oraz Zarządo-
wi Spółdzielni, a mieszkańcom życzyła 
bezawaryjnego zamieszkiwania w za-
sobach Naszej Spółdzielni.

Po niej swoje sprawozdanie przed-
stawił Wojciech Chlebek – kierow-
nik administracji. Największe zaintere-
sowanie budziła informacja o realiza-
cji jedenastu wniosków z ubiegłorocz-

nego zebrania oraz plany administra-
cji na kolejne miesiące 2013 roku. Od-
nośnie wniosków, z przedstawionych 
informacji wynika, że część spraw jest 
już załatwiona, a większość z pozo-
stałych przewidziana jest do realiza-
cji w tym bądź przyszłym roku. Wnio-

sek dotyczący wycinki drzew 
przy ulicy Jana Pawła II 21-
22 czeka na decyzję z Urzę-
du Miasta. Zrealizowane już 
wnioski to: montaż daszku 
nad śmietnikiem za budyn-
kiem administracji przy ulicy 
Powstańców 54, przegląd 
stanu technicznego balko-
nów przy Jana Pawła II 22, 
oznakowanie zatoczki mię-
dzy blokami przy ulicy Kole-
jowej 3 i 6 oraz postawienie 
znaku zakazu zatrzymywania 

się i postoju. W tym roku zaplanowano 
realizację, takich wniosków jak: estety-
zacja parteru przy ulicy Powstańców 
54A (II kwartał br.), wymiana okienek 
piwnicznych w budynku przy ulicy Po-
wstańców 54B (II kwartał br.), ozna-
kowanie drogi ewakuacyjnej w budyn-
ku przy Powstańców 54A, kapitalny 
remont dachu przy Powstańców 54B 
(maj br.), remont podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy ulicy Ryszar-
da Gansińca 11 (III kwartał br.). Na 
2014 rok zaplanowano z kolei: wyko-
nanie chodnika do śmietnika przy ul. 

Kruczej 1, malowanie klatki 
schodowej budynku przy uli-
cy Kolejowej 6, utwardzenie 
drogi dojazdowej do garaży 
przy ulicy Kolejowej.

Po sprawozdaniu kierow-
nika administracji zarządzo-
no wybory do Rady Osiedla. 
Należało wyłonić jedenastu 

przedstawicieli – zgłoszono trzynaście 
kandydatur. W kolejności alfabetycz-
nej na liście wyborczej znalazły się:

Joanna Baranowicz-Pluskwik, Ta-
deusz Dudek, Elżbieta Hołowczak, 
Andrzej Jagiełło, Jerzy Koszorek, Zbi-
gniew Krawczyk, Mieczysława Król, 
Barbara Merta, Zbigniew Merta, Wal-
demar Olszówka, Stanisław Solow-
ski, Lucyna Szreter, Teresa Woźniak.

Osiedle „Centrum”
Wniosek przyjęty podczas Zebrania Osiedlowego

przeprowadzonego 23 kwietnia br. w Klubie 
„Centrum”

1. Wystąpić do Urzędu Miasta w sprawie przekazania 
w gazecie „Moja Spółdzielnia” szerszej informacji na te-

mat segregacji odpadów.
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Dyskusję rozpoczął Edmund Błanik 
pytając o kwalifikację pionów wodnych 
do wymiany w jego domu. – Nie ma pro-
blemu. Będzie dokonany przegląd i ko-
misja oceni czy dany pion kwalifikuje się 
do wymiany – usłyszał w odpowiedzi. 
Czesław Wójcik pytał najpierw o możli-
wość przekształcenia gruntów z wieczy-
stego użytkowania na własność. W od-
powiedzi od Krystyny Śliwiok – Głów-
nej Księgowej Spółdzielni dowiedział 
się, że Spółdzielnia rozpatrywała tę 
możliwość, jednak po kalkulacjach oka-
zało się, że byłoby to zbyt kosztowne, 
SSM w tym momencie na to nie stać, 
a poza tym nie wszyscy mieszkańcy na 
taki krok się zgadzają. Wójcik dopytywał 
też o „mur z prawdziwego zdarzenia” 
od strony stacji przekaźnikowej w rejo-
nie budynków przy ulicy Komuny Pary-
skiej 1-3-5. Kierownik administracji od-
powiedział, że w przeszłości był już tam 
stawiany mur, ale został zburzony. Poza 
tym, jak się okazuje, w feralnym miejscu 
pod ziemią biegną kable energetycz-
ne zasilające stację TRAFO, uniemoż-
liwiające postawienie porządnego muru 
z fundamentem. Zapowiedział jednak, 
że ADM podejmie jeszcze próbę roz-
wiązania sprawy. Mieszkaniec pytał tak-
że o to, czy spółdzielnia jest przygoto-
wana na ewentualne zmiany w ustawie 
o spółdzielczości, na powstanie wspól-
not mieszkaniowych – Spółdzielnia pro-
wadzi już wspólnotę wojskową w osie-
dlu Węzłowiec i funkcjonuje ona prawi-
dłowo – usłyszał od Głównej Księgowej 
SSM – wywołał też temat segregacji od-
padów, dając przykład ulicy Komuny 
Paryskiej, gdzie z tych samych pojem-
ników korzystają zarówno mieszkań-
cy wspomnianej ulicy, jak i sąsiednich, 
choćby z ulicy Pawła Śmiłowskiego. 
Tu wyraźnie rodzą się obawy o „podrzu-
canie śmieci”. Obecny na zebraniu Da-
mian Kołakowski – kierownik Referatu 
Gospodarki Odpadami siemianowickie-
go magistratu odniósł się obszernie do 
wątpliwości i wykorzystał moment, by 
rozwinąć temat, przypominając między 
innymi, że nowy system gospodarki nie 
jest wymysłem władz miasta, a odgór-
nie narzuconych dyrektyw, których je-
śli Gmina nie zrealizuje – zostanie uka-
rana. Poinformował też, że rozpoczę-
ła się już procedura przetargowa od-
nośnie gospodarowania odpadami i po 
jej rozstrzygnięciu będzie wiadomo, ja-
ka rzeczywiście będzie cena za śmieci. 
Odnosząc się do przykładu mieszkań-
ca z Komuny Paryskiej powiedział: - 

Fizycznie niemożliwe jest zabudowanie 
śmietników. Byłoby to zbyt kosztowne.

- Kiedy będą wymienione drzwi ewa-
kuacyjne w budynku przy ulicy Brzozo-
wej 12 – dopytywał Wiesław Jara. – Bę-

dą ujęte w planie remontów w 2014 ro-
ku – usłyszał. 

- A kiedy naprawa drogi dojazdowej 
do garaży przy ulicy Spokojnej? – do-
ciekał Tomasz John. Krótko po zebra-
niu przystąpiono do remontu tej drogi. 

Ewa Beczek pytała o kilka spraw wo-
kół budynku przy ulicy Jana Pawła II 22 
– o remont drogi dojazdowej do garażu 
i zatkanej studzienki przed nim usytuowa-
nej, która: po ulewnych deszczach peł-
ni rolę szamba, „cieknący” daszek i ma-
lowanie klatki schodowej. Do wszystkich 
spraw ustosunkował się Wojciech Chle-
bek: Kwestię studzienki i dachu spraw-
dzimy przy ulewnych deszczach. Remont 
dojazdu do garażu planuje się w 2014, 
zaś malowanie klatki w 2015 roku.

Jako następny wypowiedział się 
Henryk Roncoszek, pytając o termin 

malowania klatki schodowej przy uli-
cy Karola Świerczewskiego 50B i re-
mont schodów. – Malowanie klatki 
przewidzieliśmy w 2014, schody z ko-
lei naprawione będą jeszcze w ma-
ju br. Roncoszek stwierdził też, że 
przeprowadzone docieplenie budyn-
ku i estetyzacja parteru to fuszerka. – 
Kierownik administracji prostował, że 
jeszcze estetyzacji parteru nie było, 
a do kwestii fuszerki odniósł się Ma-
rek Greiner – pełnomocnik Zarządu 
SSM ds. technicznych: - Obiecuję, że 
osobiście przyjdę i zobaczę to, o czym 
Pan mówi.

Mieczysława Król ponownie przywo-
łała temat nowej gospodarki odpadami, 

a na jej pytania starał się odpowiedzieć 
Damian Kołakowski z UM. Pytała mię-
dzy innymi czy: w końcu będziemy pła-
cić od osób zamieszkałych czy zamel-
dowanych? Jak to się stało, że nie wy-
brano jeszcze firmy, która będzie zaj-
mować się w mieście śmieciami, a już 
są ceny? Z sali dopytywano też o kwe-
stię zsypów, co wywołało żywą dys-
kusję. – Najlepiej umówić się między 
mieszkańcami budynku czy spawać 
czy nie spawać – brzmiała odpowiedź 
Kołakowskiego. Jolanta Sobek – za-
stępca Prezesa SSM ds. Członkowsko-
-Mieszkaniowych zakomunikowała przy 
okazji, że musi być zgoda 100% miesz-
kańców, aby zaspawać zsyp.

Po dłuższej debacie na ten temat, sły-
szało się wśród zebranych opinie, że 
nowa „ustawa śmieciowa” wyraźnie mi-
ja się z celem, zamiast pomóc, wpro-
wadza tylko bałagan i zamieszanie. 
Oceniono, że dotychczasowa informa-
cja na jej temat jest niewystarczająca.

- Jak Spółdzielnia widzi rozwiąza-
nie problemu z powstającymi na ścia-
nie szczytowej budynku przy Ryszar-
da Gansińca 8 glonami – pytał Zenon 
Godzic. – W najbliższym czasie będzie 
przegląd, a na glony SSM stosuje od-
powiedni preparat – usłyszał. Mieszka-
niec ten dopytywał o możliwość rozli-
czania budynków oddzielnie. Krystyna 
Śliwiok odpowiedziała: – Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa działa na 
podstawie zapisów ustawy o Spółdziel-
niach Mieszkaniowych dotyczących 
rozliczania. Prowadzi więc dla każdej 
nieruchomości przychody i koszty. To 
nieprawda, że wszystko jest „w jednym 
worku”. Dalej wyjaśniła zasady rozli-
czania i oznajmiła, że możliwość wglą-
du w dane każdej nieruchomości ma-
ją wszyscy jej mieszkańcy, a można je 
uzyskać w Dziale Ekonomicznym.

Pod koniec dyskusji Elżbieta Ka-
nia zwróciła uwagę jeszcze na dziury 
w podjeździe dla wózków przy Komu-
ny Paryskiej 3 – remont zaplanowano 
na koniec maja br., a także rozmawia-
no o przejściu z sygnału analogowego 
na cyfrowy odnośnie pakietu podsta-
wowego, tzw. AZART-u.

Na zakończenie zebrania odczyta-
no wyniki wyborów oraz wniosek, który 
później przegłosowano. Skład nowej je-
denastoosobowej Rady Osiedla i treść 
wniosku publikujemy w ramkach.

Zabierając głos na koniec Zebrania 
Marek Greiner w kilku zdaniach po-
dziękował za dyskusję i wszystkie su-
gestie lokatorów. Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 11
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Radę Osiedla „Centrum”
w kadencji 2013 – 2018 tworzą:

- Joanna Baranowicz-Pluskwik,
- Tadeusz Dudek,
- Elżbieta Hołowczak,
- Andrzej Jagiełło,
- Jerzy Koszorek,
- Zbigniew Krawczyk,
- Barbara Merta,
- Waldemar Olszówka,
- Stanisław Solowski,
- Lucyna Szreter,
- Teresa Woźniak.

Więcej 
informacji…
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Znak i ,  znak i . . .  i  pa rk ing

Jednak tematyka zebrania była na 
tyle ciekawa, że zawarto w niej zarów-
no informacje o robotach dotychczas 
zrealizowanych, bieżące sprawy, pro-
blemy mieszkańców, jak i perspekty-
wy na lata kolejne. Ten kto przybył te-
go popołudnia, 23 kwietnia br. do Do-
mu Kultury „Chemik”, dostał jasny ob-
raz tego, w jakim kierunku podąża 
osiedle i sam mógł ocenić, czy jest to 
wybór właściwy.

Po formalnościach związanych 
z ukonstytuowaniem się składów Pre-
zydium Zebrania, do którego weszli: 
Jerzy Kurzawa – przewodniczący, Ur-
szula Madeja – sekretarz i Tomasz 
Musialski i Aleksandra Setla - ase-
sorzy oraz Komisji Skrutacyjno-Wy-
borczej z Marianem Malaką, Gabrie-
lą Bednarek i Dorotą Janik, a tak-
że Wnioskowej, którą utworzyli: Sta-
nisław Tomalik, Leszek Wielogór-
ski oraz Piotr Majnusz przystąpili do 
części merytorycznej. W imieniu Ra-
dy Osiedla sprawozdanie z działalności 
w minionej kadencji przedsta-
wił Piotr Majnusz. Poinformo-
wał on, że Rada odbyła w tym 
okresie kilkadziesiąt spotkań, 
na których zajmowała się, ta-
kimi sprawami jak: ustalanie 
potrzeb remontowych osiedla, 
opiniowanie planów remontów 
oraz kontrola ich realizacji, 
w tym udział przedstawicieli 
RO w czynnościach odbioru 
robót. Wspomniał też o doko-
nywanych okresowych prze-
glądach osiedla pod kątem 
przygotowań do zimy, utrzy-
mywania porządku i czystości 
w osiedlu, także o kontroli i re-
alizacji wniosków podjętych 
na zebraniach osiedlowych czy anali-
zie skarg i uwag mieszkańców wnoszo-
nych na dyżurach członków Rady Osie-
dla. Piotr Majnusz podkreślił:

„Efektywna współpraca z administra-
cją Osiedla Młodych oraz Zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej przyniosła 
wymierne rezultaty – osiedle staje się 
coraz ładniejsze, bardziej przyjazne 
mieszkańcom. Dzieje się tak dlatego, 
ponieważ głos członków Rady Osie-

dla – jest ważny przy planowaniu ro-
bót remontowych, planowaniu inwe-
stycji a także przy kontroli ich wyko-
nania. Z satysfakcją mogę stwierdzić, 

że mimo ograniczonych środków fi-
nansowych w każdym roku realizowa-
liśmy inwestycje poprawiające wizeru-
nek naszego otoczenia a mianowicie:
- 2009 rok wybudowaliśmy plac zabaw 

dla dzieci przy ulicy Franciszka Zu-
brzyckiego,

- 2010 rok wybudowaliśmy plac zabaw 
dla dzieci przy ulicy Jana N. Stęślic-
kiego,

- 2011 rok wybudowaliśmy parking 
przy ulicy Szarych Szeregów,

- 2012 rok wybudowaliśmy parking 
przy ulicy F. Zubrzyckiego,

- 2011 rok dzięki aktywnej postawie 
Prezesa SSM doszło do porozumie-

nia pomiędzy Siemianowicką Spół-
dzielnią Mieszkaniową a Urzędem 
Miasta w kwestii podziału kosztów, 
a tym samym wykonania długo ocze-
kiwanego parkingu przy Szkole nr 8.
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.

Plany remontów realizowane były 
konsekwentnie zgodnie z założonymi 

harmonogramami. Wykonano 
między innymi; remonty da-
chów 2549 m2, docieplenia 
budynków 5244 m2 oraz wie-
le bieżących remontów dróg, 
dźwigów, instalacji, itp.” Na ko-
niec stwierdził: Jednocześnie 
mamy pełną świadomość, iż 
nie wszystkie potrzeby zosta-
ły zrealizowane, a oczekiwa-
nia spełnione, ze względu na 
stosunkowo „szczupłe” środki 
finansowe, niewystarczające 
na realizację wszystkich po-
trzeb i podziękował za współ-
pracę władzom SSM i pra-
cownikom, a także wszystkim 
Członkom Rady Osiedla za 

zaangażowanie i wkład pracy na rzecz 
naszego osiedla.

O zrealizowanych punktach Planu 
remontowego tylko w samym 2012 
roku, obszernie mówiła Maria Biela 
– kierownik administracji. Przypomnia-
ła między innymi o dużych robotach 
ogólnobudowlanych w budynkach Nie-
podległości 22 i 26-28, remontach 
parterów wraz z płytkowaniem przy uli-

Nieco ponad 50 Członków SSM, cztery głosy w dyskusji plus obszerna 
wypowiedź Jerzego Kurzawy na temat gospodarki odpadami, a także 

cztery wnioski zatwierdzone do realizacji oraz wybrana jedenastoosobowa 
Rada Osiedla – tak w suchych statystykach można podsumować zebranie 
osiedlowe mieszkańców z os. „Młodych”.

Osiedle „Młodych”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego

przeprowadzonego 23 kwietnia br. w DK „Chemik”:
1. Ustawić znaki o zakazie wyprowadzania psów na tere-

nie pomiędzy ulicą ZHP 1-6, Siemianowickim Centrum 
Kultury a ulicą Franciszka Zubrzyckiego.

2. Rozważyć możliwość ustawienia znaków zakazu wjaz-
du pojazdów powyżej 2,5 t. od strony ulic W. Wróblew-
skiego, Górnej oraz Niepodległości.

3. Wystosować wniosek do Urzędu Miasta o ułatwienie le-
woskrętu przy ulicy Władysława Jagiełły oraz Walerego 
Wróblewskiego.

4. Wystoso wać wniosek do Urzędu Miasta o wykonanie 
parkingu pod liniami wysokiego napięcia w rejonie Sądu 
Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Kró-
lowej Jadwigi.

ciąg dalszy na str. 14
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cy ZHP 7, Alei Młodych 1,2, 5-7, Ja-
na Stęślickiego 1-2, 3-4, 5-6, poma-
lowanych klatkach schodowych przy 
Alei Młodych 12-13, 14-15, nowych 
oknach na klatkach przy Walerego 
Wróblewskiego 6-8, Niepodległości 
26-28 i piwnicznych przy Bohaterów 
Westerplatte 4-12, 10-15. Ponadto, 
wyliczała wykonane roboty elektrycz-
ne, instalacyjne, inżynieryjne, konser-
wacyjne, związane z remontem dźwi-
gów osobowych, których w 2012 wy-
konano 21, czy wreszcie skończyw-
szy na małej architekturze i zieleni – 
w ubiegłym roku wykonano między in-
nymi trzy nowe klomby w rejonie bu-
dynków, przy takich adresach jak: Ale-
ja Młodych 6-7, 8-9, przy placu za-
baw na ZHP 1-2 i Franciszka Zu-
brzyckiego.

Następnie zebrani dowiedzieli się 
o planowanych przedsięwzięciach na 
2013 rok i realizacji czterech wnio-
sków z zeszłorocznego zebrania osie-
dlowego. Odnosząc się do wniosku 
o remont drogi osiedlowej wzdłuż bu-
dynku przy Alei Młodych 10-15, Ma-
ria Biela oznajmiła: Droga osiedlowa, 
parkingi oraz chodniki przy tym adre-
sie zostały zaplanowane do wykona-
nia w drugim kwartale bieżącego ro-
ku. Chodnik przy klatkach schodowych 
Alei Młodych 8-9 został wyremonto-
wany w ramach uzupełnienia ubytków 
po zimie w kwietniu 2012 roku. Najob-
szerniej kierownik administracji odnio-
sła się do wniosku dotyczącego prze-
analizowania istniejących współczynni-
ków C.O. oraz ewentualnej ich korek-
ty. – Na wniosek mieszkańców doko-
nano w wybranych budynkach spraw-
dzenia poprawności zastosowanych 
współczynników korekcyjnych, używa-
nych do rozliczania kosztów central-
nego ogrzewania. Podstawą do stwier-
dzenia właściwych wartości współ-
czynników były dokumentacje projek-
towe instalacji grzewczych. Na tej pod-
stawie można stwierdzić, że nie zna-
leziono nieprawidłowości w wyliczeniu 
tychże współczynników, także na ba-
zie wykonywanych rozliczeń kosztów 
energii cieplnej. Wobec powyższego 
– kontynuowała - nie widzimy potrze-
by do zmian współczynników w odnie-
sieniu do konkretnych budynków. Moż-
na powiedzieć, że w chwili obecnej 
zapewniają one właściwą partycypa-

cję w kosztach zmiennych poszczegól-
nych mieszkań, które z racji zastoso-
wanej taryfy dla ciepła, zatwierdzonej 
przez Urząd regulacji Energetyki, mają 
coraz mniejszy udział w podziale kosz-
tów ogrzewania. Na koniec przypomi-
na się, że stosowanie współczynników 

wyrównawczych zużycia ciepła na po-
trzeby ogrzewania zwanych korekcyj-
nymi, wynika z przepisów art. 45a pkt 
9 Prawa Energetycznego, a metodyka 
obliczenia jest zgodna z zaleceniami 
Centralnego Ośrodka Badawczo-Roz-
wojowego Techniki Instalacyjnej „In-
stal” w Warszawie, obecnie Instytutu 
Techniki Budowlanej. Ostatni wniosek 
z poprzedniego zebrania osiedlowego 
członków SSM tyczył się udostępnie-
nia mieszkańcom informacji o pożyt-
kach z tytułu dzierżawy dachu dla ope-
ratorów sieci komórkowych oraz likwi-
dację uciążliwości w postaci głośnej 
pracy wentylatorów sieci bazowej. Do 
niego również ustosunkowała się Ma-
ria Biela potwierdzając, że Spółdziel-
nia przygotowała dane dotyczące tej 
sprawy i były one dostępne w budynku 
Zarządu SSM w pokoju 32. Odnośnie 
sprawy dotyczącej głośnej pracy wen-
tylatorów oznajmiła, że wentylatory zo-
stały wymienione na nowe w kwietniu 
2012 roku.

W sali Domu Kultury „Chemik” tego 
popołudnia, tylko czterech mieszkań-
ców osiedla „Młodych” przedstawiło 
swoje uwagi i spostrzeżenia. Na pierw-
szy front poszedł apel Eweliny Malec-
kiej dotyczący ustawienia znaku „Za-
kaz parkowania za wyjątkiem miesz-
kańców...” przy ulicy ZHP 6, a tak-
że tabliczek „Zakaz wyprowadzania 
psów” na terenach, gdzie bawią się 
dzieci – co Komisja Wnioskowa słusz-
nie ujęła jako wniosek z zebrania. 

Ireneusz Michałowski także poru-
szył problem parkowania „obcych” sa-
mochodów, które blokują miejsca po-
stojowe mieszkańcom, w tym przypad-
ku z ulicy Walerego Wróblewskiego 
6-8. Dodał też, iż pojawia się potrze-
ba wykonania parkingu w rejonie Są-
du Rejonowego przy ulicy Królowej 
Jadwigi – tu zwracając się bardziej 
w kierunku władz miasta, niż Spół-
dzielni. Mieszkaniec ten ponadto py-
tał o możliwość stawienia znaków za-
kazu wjazdu pojazdów powyżej 2,5 to-
ny od strony ulicy Walerego Wróblew-
skiego, Górnej oraz Niepodległo-
ści. W swojej wypowiedzi zawarł rów-
nież między innymi podziękowanie dla 
pań sprzątających za rzetelną pracę 
w trakcie zimy w rejonie budynku przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 6-8.

W sprawie konieczności konserwacji 
dźwigu osobowego w budynku przy uli-
cy Szarych Szeregów 1 odezwał się 
z kolei Edward Drzymała. W odpowie-
dzi usłyszał z ust obecnego na zebraniu 
Mariana Odczyka – zastępcy Prezesa 
SSM ds. Technicznych, że decyzję o za-
kwalifikowaniu danej windy do remontu 
podejmuje Urząd Dozoru Technicznego.

Ostatnim głosem w tej, w sumie nie-
długiej debacie, była sprawa dotyczą-
ca segregacji odpadów. O szczegóły 
prosił Mieczysław Woś, a miał kogo, 
bo na zebraniu był obecny Pełnomoc-
nik Prezydenta w tym zagadnieniu – 
Jerzy Kurzawa, który udzielił mu sze-
rokiej odpowiedzi.

W porządku obrad, tak jak na pozo-
stałych zebraniach, znalazł się punkt 
dotyczący przeprowadzenia wyborów 
do rady Osiedla. Po wyjaśnieniu za-
sad głosowania, złożeniu kandyda-
tur i przygotowaniu odpowiednich kart 
z nazwiskami dwunastu zgłoszonych 
kandydatów, przystąpiono do skreśla-
nia. – Skreślamy co najmniej 1 oso-
bę, którą nie widzimy w Radzie – przy-
pominano. Po chwili namysłu, do urny 
ustawiła się już kilkudziesięcioosobo-
wa kolejka mieszkańców, aby uczynić 
powinność i wrzucić swój głos do urny.

Po zliczeniu wszystkich oddanych, 
ważnych głosów, odczytano wyniki – 
skład RO podajemy w tekście.

Jednym z ostatnich punktów Zebra-
nia było przyjęcie wniosków. Komisja 
Wnioskowa przedstawiła 4 wnioski, któ-
re Zebranie przyjęło w głosowaniu – 
publikujemy je w ramce w tekście. rg

Radę Osiedla „Młodych”:
w kadencji 2013 – 2018 tworzą:

- Andrzej Chyliński,
- Stanisław Cichoń,
- Czesław Głuch,
- Józef Jagieła,
- Rajmund Kawik,
- Jerzy Kurzawa,
- Bronisław Laube,
- Urszula Madeja,
- Piotr Majnusz,
- Stanisław Tomalik,
- Leszek Wielogórski.

Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych”
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Utrzymać  Spó łdz ie ln ię
Podczas dyskusji włącznie ze Zdzi-

sławem Skorupą wypowiedziało się 
sześciu mieszkańców. I tak Lothar Pi-

skorz zwrócił się z prośbą o wycię-
cie topól rosnących blisko budynków 
przy ulicy Okrężnej 1 i 3 a zagraża-
jących elewacji bloków przy silnych 
wiatrach. Administracja wystosuje do 
Urzędu Miasta o przyjrzenie 
się bliżej sprawie i ewentu-
alną ich wycinkę. Lothar Pi-
skorz wnioskował także o na-
prawę schodów terenowych 
na skarpie przy budynku przy 
Okrężnej 3 oraz przełożenia 
rury spustowej z daszku wej-
ściowego do budynku w ta-
ki sposób, by woda opadowa 
nie wlewała się do piwnicy. 
Kolejnym problemem dotyka-
jącym budynek przy Okręż-
nej 3 są szczury. Według in-
formacji administracji, krótko 
po zebraniu nastąpi deraty-
zacja feralnej piwnicy. Mieszkaniec na 
koniec swojej wypowiedzi podziękował 
dozorcom za ich dobrą pracę oraz Do-
rocie Łąckiej – kierownik ADM za ład 
i porządek w osiedlu.

Janusz Łach pytał między innymi, 
dlaczego prace remontowo-docieple-
niowe budynku przy Wojciecha Kor-
fantego 1 trwają tak długo – na to od-
powiedział mu Marian Odczyk – za-
stępca prezesa SSM ds. technicznych 
– a także proponował wykonanie ogro-
dzeń wokół osiedlowych placów za-

baw, co zostało przegłosowane i zapi-
sane we wnioskach do realizacji.

Nadal wiele niejasności budzi nowa 

ustawa śmieciowa. Mieszkańcy wciąż 
pytają. Na zebraniu osiedla „Tuwima” 
również ten temat się pojawił za spra-
wą Bronisława Breguły, który zwró-
cił się do obecnego na sali Zbigniewa 

Krupskiego – radnego miasta o wy-
jaśnienie, dlaczego jest tak mało in-
formacji o nowym systemie gospodar-
ki odpadami, a także czy zostaną za-
mknięte zsypy w budynkach, kto bę-
dzie kontrolował segregację odpadów. 
Zbigniew Krupski zapowiedział, że 
w sobotę, 11 maja br. na Rynku Byt-
kowskim odbędzie się impreza „Zie-
lona Sobótka”, na której dowiemy się, 
jak prawidłowo segregować, rozdane 
zostaną ulotki informacyjne, będzie też 
obecny Jerzy Kurzawa – Pełnomoc-

nik Prezydenta Miasta ds. gospodar-
ki odpadami, który odpowie na wszyst-
kie pytania i będzie starał się rozwiać 

wszelkie wątpliwości. – Nowa ustawa 
dotycząca gospodarki odpadami jest 
na tyle trudnym zagadnieniem, że pre-
zydent miasta zdecydował się powo-
łać pełnomocnika w tym zakresie. Je-

rzy Kurzawa to również spół-
dzielca i z pewnością będzie 
w stanie wykorzystać swoje 
doświadczenie – mówił rad-
ny miasta. W czasie dysku-
sji zastanawiano się również, 
czy i na ile ustawienie dodat-
kowych pojemników na śmie-
ci wpłynie na estetykę osiedli.

- Kiedy zostanie uporząd-
kowany teren po budowie no-
wych domów przy ulicy Her-
man Wróbla 17-21, czyli na-
prawa chodników, nowe na-
sadzenia zieleni – pytała Ju-
styna Jasińska. Z uzyska-

nych w administracji informacji wynika, 
że krótko po zebraniu przystąpiono do 
porządkowania wspomnianego terenu.

Na zebraniu przedyskutowano jesz-
cze kilka innych, „mniejszych” spraw, 
głos zabierał też między innymi Kazi-
mierz Smakosz, który poruszył kwe-
stię zamykania drzwi wejściowych do 
budynku.

Dyskusja jednak, to nie jedyny punkt 
tegorocznych zebrań osiedlowych. 
Stałymi punktami takich zgromadzeń 

Osiedle im. Juliana Tuwima

Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego
przeprowadzonego 24 kwietnia br. w DK „Chemik”:

1. W imieniu członków Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej wystąpić z pismem do Posłów, Senatorów Zie-
mi Śląskiej przeciwko zmianom w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych związanych ze sposobem za-
rządzania mieniem spółdzielczym oraz funkcjonowa-
nia Spółdzielni w tym tworzenia obligatoryjnych wspól-
not mieszkaniowych. 

2. Rozważyć możliwość ogrodzenia punktów placów za-
baw (piaskownice, huśtawki) w osiedlu oraz umiesz-
czenie w tych miejscach znaków zakazu wyprowadza-
nia psów.

Postulat, by członkowie Spółdzielni sprzeciwili się powstaniu wspólnot mieszkaniowych w miejsce Spółdziel-
ni złożył Zdzisław Skorupa podczas Zebrania Osiedlowego Członków SSM osiedla imienia Juliana Tuwima. Za 

wnioskiem tym zdecydowanie opowiedział się Marian Odczyk – zastępca prezesa SSM ds. technicznych. Oprócz 
tego tematu, także i inne, jak nowa ustawa śmieciowa i z tym związane problemy oraz bieżące remonty były omawiane 
w trakcie plenum, jakie odbyło się 24 kwietnia br. w Domu Kultury „Chemik”.
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ciąg dalszy ze str. 15

są: wybór prezydium – to ukonstytu-
owało się w składzie: Adam Górecki 
– przewodniczący, Bronisław Bregu-
ła – sekretarz oraz Barbara Borszcz 
i Renata Soduś – asesorzy, a także 
komisji odpowiedzialnych za:

- wybory – powołano Komisję Skru-
tacyjno-Wyborczą, którą utworzyli: Ka-
rolina Szmit, Wiesława Mika, Rafał 
Niegot,

- wnioski – stworzono Komisję Wnio-
skową w składzie: Ryszard Osyra, 
Edyta Bratek oraz Danuta Kwiat-
kowska.

Nieodzownym elementem Ze-
brań Mieszkańców są także 
sprawozdania z działalności Ra-
dy Osiedli i administracji. A te 
przedstawili kolejno Adam Gó-
recki i Dorota Łącka. Prze-
wodniczący Rady Osiedla mó-
wił ogólnie o działalności Ra-
dy w minionej kadencji, zwró-
cił uwagę, że wiele czasu po-
święcano nie satysfakcjonujące-
mu stanowi technicznemu arterii 
komunikacyjnych zarządzanych 
przez Miasto, czyli ulic: Wojcie-
cha Korfantego 1-2 w kierun-
ku 14-17 oraz Hermana Wróbla 9-6. 
– Monity i pisma administracji opinio-
wane również przez Radę a skiero-
wane do Urzędu Miasta będą wysto-
sowywane aż do uzyskania pozytyw-
nego skutku – zapowiedział Górec-
ki. Podsumowując naszą pięcioletnią 
działalność uważam, że była ona pra-
widłowa i zgodna z Regulaminem Ra-
dy Osiedla SSM. Było to możliwe dzię-
ki bezkonfliktowej współpracy z admi-
nistracją. Tą drogą chciałbym podzię-
kować Pani Kierownik Dorocie Łąckiej, 
pracownikom Administracji, służbom 
technicznym za codzienne zmaga-
nie się z problemami w średnio 40-let-
nich zasobach. Najlepszą opinię wy-
dadzą nam mieszkańcy naszego osie-
dla, oceniając nasze wysiłki w podno-
szeniu estetyki wizualnej całego osie-
dla, budynków i infrastruktury im towa-
rzyszącej.

Dziękuję również Koleżankom i Ko-
legom z Rady za pięcioletnią współ-
pracę, wzajemne zrozumienie i udzie-
lanie się w jej regulaminowych, spo-
łecznych zadaniach. Życzę nowo wy-
branej Radzie, aby jej praca przebie-

gała równie pomyślnie jak dotychcza-
sowa.

Dziękuję Zarządowi Spółdzielni za 
dobrą pracę z Radą Osiedla oraz co 
najważniejsze rzetelne zarządzanie – 
dodał.

Po nim na mównicy pojawiła się 
Dorota Łącka – kierownik admini-
stracji. Przedstawiła ona na począt-
ku, jak wgląda osiedle im. Juliana Tu-
wima w liczbach, a więc ilu jest miesz-
kańców, a ile nieruchomości, budyn-
ków, lokali użytkowych, garaży itd. 
Przypomniała też regułę, jaką kieruje 
się administracja, czyli że podstawo-

wymi celami właściciela nieruchomo-
ści jest zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania i poprawa warunków za-
mieszkania użytkowników mieszkań, 
a tym samym zwiększenie jej atrakcyj-
ności, aby w perspektywie mogła być 
wzorem dla innych. Następnie zapre-
zentowała szereg wykonanych w roku 
ubiegłym robót dekarskich, budowla-
nych, malarskich, inżynieryjnych, elek-
trycznych, estetyzacyjnych czy na in-
stalacjach wodno-kanalizacyjnych. Nie 
omieszkała również wspomnieć o re-
alizacji dwóch wniosków, przegłoso-
wanych podczas zebrania osiedlowe-
go w 2012 roku. Pierwszy z nich do-
tyczył podjęcia skuteczniejszych dzia-
łań w celu wyegzekwowania od Urzę-
du Miasta remontu dróg, za które gmi-
na odpowiada zarówno pod względem 
technicznym, jak i w kwestii bezpie-
czeństwa ich użytkowników. 

- Na pisemne prośby – mówiła Łąc-
ka – Miasto wyremontowało odcinek 
drogi wzdłuż budynków przy Herma-
na Wróbla 5-4-3. Administracja wysto-
sowała też pismo odnośnie remontu 
drogi przy ulicy Wojciecha Korfante-

go 1-2 w kierunku Lasku Bytkowskie-
go i budynków W. Korfantego 14-17. 
W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, 
że Miasto podziela naszą opinię, że 
drogi te rzeczywiście kwalifikują się do 
remontu, ale ze względu na ograniczo-
ne środki finansowe kapitalny remont 
nie jest możliwy. Otrzymaliśmy jednak 
zapewnienie o doraźnych naprawach. 
Po kolejnym piśmie o remont dróg 
przy H. Wróbla 6, 7, W. Korfantego 1, 
2 oraz odcinka drogi przy Okrężnej 1, 
wyremontowano ten ostatni. Następne 
pismo wystosowano pod koniec mar-
ca br. Aktualnie trwa w osiedlu doraź-

ny remont dróg zarządzanych 
przez Urząd Miasta. Drugi wnio-
sek odnosił się do rozważenia 
możliwości zwiększenia ilości 
miejsc parkingowych oraz wy-
znaczenie terenów pod budowę 
garaży, na które jest zapotrze-
bowanie ze strony mieszkań-
ców. O realizacji tego wniosku 
również informowała kierownik 
administracji: Spółdzielnia, wy-
przedzając wniosek i wykorzy-
stując wolny teren, wybudowa-
ła pięć wolnostojących garaży 
przy ulicy Okrężnej w kierun-

ku przedszkola. Korzystamy również 
z miejsc parkingowych przy dyskon-
tach spożywczych „Biedronka” i „Aldi”.

Dla większości odbiorców, zapewne 
najciekawszym, obok dyskusji, punk-
tem zebrania były wybory do Rady 
Osiedla. W sumie zgłoszono dwana-
ście kandydatur, a więc jedna oso-
ba musiała odpaść, bowiem do Ra-
dy wchodzi jedenastu z największą 
ilością głosów. I tak karta do głoso-
wania zawierała następujące nazwi-
ska: Beata Bernacikowska, Barbara 
Borszcz, Bronisław Breguła, Adam 
Górecki, Danuta Kwiatkowska, Ma-
ria Lech, Kazimierz Majewski, Jerzy 
Michalik, Ryszard Osyra, Kazimierz 
Smakosz, Renata Soduś, Bolesław 
Zabawa.

W wyniku głosowania wybrano jede-
nastoosobową Radę Osiedla. Jej skład 
podajemy w tekście.

Na koniec Komisja Wnioskowa 
przedstawiła wnioski. Zebranie przy-
jęło dwa – publikujemy je w ramce 
w tekście.

W Zebraniu uczestniczyło blisko 
40 osób. rg

Radę Osiedla im. Juliana Tuwima
w kadencji 2013 – 2018 tworzą:

- Beata Bernacikowska,
- Barbara Borszcz,
- Bronisław Breguła,
- Adam Górecki,
- Danuta Kwiatkowska,
- Maria Lech,
- Kazimierz Majewski,
- Ryszard Osyra,
- Kazimierz Smakosz,
- Renata Soduś,
- Bolesław Zabawa.

Osiedle imienia Juliana Tuwima  Osiedle imienia Juliana Tuwima

Utrzymać  Spó łdz ie ln ię
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Modernizacja parterów
- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi + ewentualna wymiana II drzwi wewnętrznych oraz drzwi do piwnic -

Plan robót estetyzacyjnych w SSM na lata 2014 - 2017

ROK 2014
Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

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

ROK 2015
Osiedle „Chemik”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Walerego Wróblewskiego 71 1

2 Niepodległości 61-63 11

Osiedle im. Juliana Tuwima

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Hermana Wróbla 6a, b, c, d 4

Osiedle „Michałkowice”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Sikorskiego 2, 4 10

2 Przyjaźni 3.8 -42 7

3 Kościelna 34 4

Osiedle „Młodych”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 ZHP 3 1

2 ZHP 4 1

3 ZHP 5 1

4 ZHP 6 1

Osiedle „Węzłowiec”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Władysława Jagiełły 39 5

2 Grunwaldzka 3 6

3 Jana Polaczka 4 – wymiana naświetli 3

4 Władysława Jagiełły 7 4

Osiedle „Bańgów”

L.p. Adres budynku Klatka 
schodowa

1 Marii Skłodowskiej 17-19 2

2 Marii Skłodowskiej 21-23 2

3 Marii Skłodowskiej 35, 37, 39, 43, 45 5

Bezpłatne treningi piłki nożnej

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski
Przed miesiącem pisaliśmy o nowej inicjatywie SSM skierowanej dla dzieci w wieku 7-12, czyli o planowanych 

od 1 czerwca br. bezpłatnych treningach, pod okiem wykwalifikowanych trenerów ze Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej Teraz podajemy zapowiedziane szczegóły terminów spotkań z rodzicami.

Przypomnijmy, że zajęcia będą przeprowadzane na bo-
iskach SSM w osiedlach: „Węzłowiec”, „Michałkowice”, 
„Bańgów” oraz „Juliana Tuwima”.

Pierwsze zebrania rodziców i uczestników z trenerami od-
będą się w Domu Kultury „Chemik” przy ulicy Niepodległo-
ści 51, w następujących terminach:

- Osiedle „Węzłowiec” – 15 maja o 17.00
- Osiedle „Michałkowice” – 15 maja o 18.30
- Osiedle „Juliana Tuwima” – 22 maja o 17.00
- Osiedle „Bańgów” – 22 maja o 18.30
- Nie ma znaczenia, na jakim osiedlu dane dziecko za-

mieszkuje. Jak komuś będzie wygodnie na przykład doje-
chać z „Centrum” na „Bańgów” albo „Węzłowiec to jego wy-
bór, decyzja – informują organizatorzy.

Treningi będą prowadzić byli piłkarze, a dziś szkoleniowcy - 
Dariusz Rzeźniczek i Robert Rozakowski. Pierwszy z nich 
zaliczył przeszło sto występów w barwach GKS-u Katowi-
ce, a także otarł się o reprezentację Polski, w której wystą-
pił dwukrotnie. Robert Rozakowski również przez część swo-
jej kariery był związany z GKS-em Katowice, później między 
innymi z Krisbutem Myszków czy wreszcie MKS-em Siemia-
nowice. W polskiej lidze zanotował 61 występów (statystyka 
zaczerpnięta z portalu internetowego 90minut.pl – dop.red.).

Inicjatorem organizacji treningów jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, a patronat nad objęły Zarząd 
Wojewódzki i Miejski TKKF.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tele-
fonów: 32 2282-090 oraz 602 110 424. rg

Uzupełniamy wykaz prac estetyzacyjnych na lata 2013-2017 
- Modernizacja parterów, wyłożenie ścian i podłóg płytkami 
klinkierowymi + ewentualna wymiana II drzwi wewnętrznych 
zamieszczony w „MS” 4/2013 str. 8 o cały 2015 rok. 

Jedna z Czytelniczek, napisała do redakcji, że w wykazie 
brakuje budynku, w którym mieszka jej mama. Gdy zaczęli-
śmy dociekać co się stało, to... okazało się, że na etapie ła-
mania stron i ich składania „wypadł” cały rok 2015 i ostat-
nia pozycja z 2014 r. Wtedy wyszło na jaw, że dane w ta-

belce – cała strona dokumentu – ukryły się pod innymi co 
umknęło też podczas sprawdzania stron przed zesłaniem 
gazety do druku.

Nie od dziś wiadomo, że w gazetach panoszy się chochlik 
i daje o sobie znać w najmniej odpowiednim momencie, po-
trafi zmieniać sens zdań i wyczyniać inne figle. Nam spła-
tał psikusa i usunął cały rok. Czytelniczce dziękujemy za 
spostrzegawczość, a wszystkich zainteresowanych, w jego 
imieniu przepraszamy.  Redakcja „MS”
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Dziury w drogach, na parkingach
Zima co roku pozostawia po sobie 

sporo uszkodzeń nawierzchni jezdni. Zi-
mowe przełomy są swoistym przekleń-
stwem polskich dróg, których nawierzch-
nia i bez działania mrozu, śnie-
gu i tak w wielu miejscach od 
lat pozostawia wiele do ży-
czenia. Jak dołożymy zimowe 
szkody, to...

Niektóre z nich kwalifikują się 
do kapitalnego remontu, chodzi 
głównie o te, należące do Miasta. 
Praktycznie w każdym z sied-
miu osiedli powstały jakieś no-
we dziury i pęknięcia w drogach. 
Trochę danych na ten temat... 

Osiedle „Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 25-

27, 29, 35B, C, D, Grun-
waldzka 4-6, Walerego Wróblew-
skiego 28B, wjazd na parking przy Wł. 
Jagiełły 33 i W. Wróblewskiego 26.

Osiedle „Chemik”:
- Niepodległości 57-59, 58, Alfon-

sa Zgrzebnioka, droga dojazdowa do 
„RENOMY”, Walerego Wróblewskie-
go 61, 71, 73.

Osiedle „Michałkowice”
- Kościelna 36 – droga i parking, 

Władysława Sikorskiego 2-4.
Osiedle im. Juliana Tuwima

Od ulicy ks. Jana Kapicy, przez 
Wojciecha Korfantego 1-2-3 do Her-
mana Wróbla 6-7.

Osiedle „Młodych”
- Aleja Młodych 1, 5-6 – parkingi, 

Walerego Wróblewskiego 4, 6, Nie-
podległości 26, 28, ZHP 2.

Osiedle „Bańgów”
Między budynkami przy Władysła-

wa Reymonta 8-10, droga w rejonie 
budynków Marii Skłodowskiej-Curie 
51, 3, 5, 9 i wyjazd z osiedla w rejonie 
Władysława Reymonta 56.

Osiedle „Centrum”
- Spokojna, Ryszarda Gansiń-

ca 7-9, Powstańców 46-54, Karola 
Świerczewskiego 46-50, Krucza 3, 
Komuny Paryskiej 3.

Niestety, gdyby zliczyć wszystkie 
ubytki w drogach, nazbierałaby się ich 
z pewnością co najmniej setka. Na 
szczęście odpowiednie służby, na zle-
cenie poszczególnych administracji, 
szybko wzięły się za ich usuwanie. 

Pod koniec kwietnia, patrząc całościo-
wo na wszystkie osiedla SSM, załata-
no ich przeszło 3/4. Osiedla, w których 
uszkodzeń było stosunkowo niewiele, 
sprawę mają już zamkniętą.

Uszkodzone, nierówne chodniki
Wiele chodników należących do SSM 

jest nowych, to znaczy w ostatnich la-
tach pokrytych kostką brukową. Dlate-
go też skutki mrozów nie są tak widocz-
ne i dotkliwe. Oczywiście, zdarzają się 
„zapadnięcia”, „wybrzuszenia”, ale są to 
raczej pojedyncze przypadki, jak w wy-
padku chodników przy ulicach: Nie-
podległości 61, Wojciecha Korfante-
go 17C, Pocztowej 14, Stawowej 11 
i 11A czy Marii Skłodowskiej-Curie 5. 

Uszczerbione, pęknięte schody 
do klatek i terenowe

Z tym jest też trochę zmartwień, gdyż 
przy niskich temperaturach, pod napo-
rem lodu i śniegu, po prostu pękają. 
Schody zakwalifikowane do naprawy 

odnotowano przy adresach:
Osiedle „Bańgów”

- Wł. Reymonta 50, 52, 54, 56.
Osiedle im. Juliana Tuwima

- W. Korfantego 16, 17, Okrężna 2.
Osiedle „Młodych”

- Bohaterów Westerplatte, Szarych 
Szeregów 1-4, ZHP 9.

Osiedle „Centrum”
- Hutnicza 3-5.

Osiedle „Węzłowiec”
- Grunwaldzka 4A.

Osiedle „Michałkowice”
- Kościelna 34-36, Przyjaź-

ni 8-52.
Osiedle „Chemik”

- Niepodległości 64-66, 
Walerego Wróblewskiego 
71, 73, Alfonsa Zgrzebnio-
ka 45.

Potrzebne reakcje 
straży miejskiej

Gdy na ziemi zalegał śnieg, 
nie było to tak widoczne. 
Z nadejściem odwilży wyłonił 
się pożałowania godny ob-
raz tego, jak kierowcy usku-

teczniali zimowe manewry. Niektórzy 
tak przyzwyczaili się do parkowania 
na trawnikach, że robią to do teraz. Tu 
może pomóc, albo ustawienie słupków 
przeszkodowych albo... zdecydowana 
reakcja straży miejskiej.

Przecieki z dachów
Poza infrastrukturą osiedlową, także 

niektóre dachy, jak się okazało, wyma-
gają podjęcia konkretnych działań, jak 
na przykład w budynkach położonych 
przy ulicach: Stawowej 11, Przyjaź-
ni 8A, 38, Kościelnej 36A, D, Grun-
waldzkiej 2B, C, D, Walerego Wró-
blewskiego 26C i 28A, 41E, F, 53H, 55 
i Niepodległości 63B.

Wszechobecne psie odchody
Posprzątaj po swoim psie. Zdanie 

to można przypominać do znudzenia, 
a i tak nie widać jakieś wielkiej popra-
wy, mimo koszy na tego typu odpa-
dy czy tabliczek informujących o zaka-
zie wyprowadzania psów. Co bardziej 
„odważni”, wyprowadzają swoich pu-
pilków na place zabaw, ale tym tylko 
gratulować... bezmyślności. Wszak za 
jakiś czas przyjdą tam może ze swo-
imi dziećmi, może z wnukami. Po roz-
topach śniegu wiele qp było na trawni-
kach, bo dopóki śnieg był to je skrywał. 
Dozorcy mieli więc co sprzątać.

Z większością z wymienionych 
skutków zimy uporano się w kwiet-
niu. Najbliższe tygodnie zlecą na 
domykaniu pozostałych napraw.

Rafał Grzywocz

Pozimowe oględziny
W zasadzie pierwsze szczegółowe pozimowe przeglądy osiedli odby-

ły się po 10 kwietnia br., bo zima długo nie chciała odejść. Na nich 
dopiero można było stwierdzić, jak wielkie są straty i oszacować ile trzeba 
będzie wyłożyć środków na naprawy. Co więc wyszło po zimie?

Huraaa, Urząd Miasta dokonał bieżącej naprawy drogi 
wzdłuż budynków W. Korfantego 1, 2, H. Wróbla 8, 7, 6

Pod koniec kwietnia przy ulicy 
Powstańców 46-54 wszystko 
było gotowe do naprawienia 

uszkodzonej drogi.
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Na „Węzłowcu” dziur też nie brakuje.

Uszkodzone schody terenowe przy ZHP 9.

„Węzłowiec”. Parkowanie wbrew oznakowaniu, 
częściowo na trawniku i chodniku. Trzy w jednym.

– Jedna z większych dziur, jakie powstały po 
tegorocznej zimie w osiedlu „Chemik”.

Pozimowe oględziny
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Zebrania w obiektywie „MS”
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Na wstępie Dariusz Bochenek – 
przewodniczący Rady Osiedla podzię-
kował za przybycie i powitał przedsta-
wicieli Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w osobach Jo-
lanty Sobek – zastępcy Prezesa SSM 
ds. Członkowsko-Mieszkaniowych, 
Krystyny Śliwiok – Głównej Księgo-
wej, Marka Greinera – pełnomocnika 
Zarządu SSM ds. technicznych, a tak-
że Jerzego Kurzawę – pełnomocnika 
Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Od-
padami i przedstawicieli Straży Miej-
skiej oraz Policji. Następnie 
przystąpiono do wyboru Pre-
zydium Zebrania, do którego 
weszli: Dariusz Bochenek 
– przewodniczący, Danuta 
Barzantny – sekretarz oraz 
Małgorzata Witas i Stefan 
Wieczorek – asesorzy. Chwi-
lę później ręce po raz kolejny 
powędrowały w górę, kiedy 
decydowano o członkach Ko-
misji Skrutacyjno-Wyborczej 
– utworzyli ją: Iwona Sprot, 
Krystian Kurek i Zbigniew 
Równiak oraz składzie Komisji Wnio-
skowej, w której zasiedli Barbara He-
nel, Mikołaj Wajda oraz Robert Jap-
tok. Wszystkie kandydatury przegłoso-
wano jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad 
na mównicy pojawił się Mi-
kołaj Wajda – przedstawiciel 
RO, aby zrelacjonować dzia-
łalność Rady za 2012 rok i ca-
łą kadencję. Wyjaśnił między 
innymi, że w ramach Rady 
Osiedla działały trzy komisje 
problemowe: komisja remon-
towa, zajmująca się w szcze-
gólności oceną potrzeb re-
montowych osiedla, opiniowa-
niem budżetu w tym zakresie 
oraz nadzorowaniem realizacji 
harmonogramu robót remon-
towych i modernizacyjnych. 
Doprecyzował też, że człon-
kowie tej komisji uczestniczyli 
w odbiorach technicznych wy-
konanych prac. Druga komisja – jak wy-
liczał – zajmowała się ładem i porząd-
kiem, konkretnie działaniami mającymi 
na celu poprawę estetyki „Michałkowic”, 
zaś trzecia to – komisja społeczno-wy-
chowawcza. To właśnie za sprawą jej 

członków tak udane bywały każdego 
roku spotkania ze Świętym Mikołajem 
czy Dzień Dziecka, pozyskując na ten 

cel sponsorów, potrzebne fundusze, or-
ganizując zabawę oraz paczki dla naj-
młodszych. W dalszej części wypowie-
dzi Mikołaj Wajda podkreślił między in-

nymi, że jedno z najbardziej odpowie-
dzialnych zadań Rady Osiedla dotyczy 
podziału środków finansowych na po-
szczególne działania, a tych na remon-

ty nigdy nie jest jednak wystarczająco. 
Mimo wszystko wskazywał na najważ-
niejsze inwestycje ostatnich lat i powo-
dy do zadowolenia. W obecnej kadencji 
Rady Osiedla doprowadziliśmy do koń-
ca kapitalne remonty dachów. W latach 

2009 - 2012 wydaliśmy na ten cel po-
nad 280 tys. zł. Remonty kapitalne da-
chów wykonano na powierzchni ponad 
7500 m2. Robot ogólnobudowlanych 
wykonano w tym samym okresie za po-
nad 270 tys. zł. Dokonano też zwrotu za 
wymienione okna za kwotę ponad 300 
tys. zł i wykonano robót inżynieryjnych 
za ok. 1,5 mln złotych – mówił. Wspo-
mniał o nowych licznych parkingach, ja-
kie pojawiły się niemal w każdej części 
osiedla, dociepleniach kolejnych blo-
ków czy wreszcie o boisku wielofunk-
cyjnym przy ulicy Przyjaźni.

Nieco później, Lucjan Błachno – 
kierownik administracji, poszerzył jesz-
cze zagadnienie remontów wykona-
nych w 2012 i tych, rozplanowanych na 
kolejne miesiące bieżącego roku. Po-

święcił też nieco czasu na wy-
jaśnienie, jak realizowane by-
ły wnioski podjęte na zeszło-
rocznym zebraniu, posiłkując 
się przy tym dokumentacją. 
W kwestii wykonania moder-
nizacji nawierzchni drogi do-
jazdowej od ulicy Oświęcim-
skiej do budynku przy ulicy 
Obrońców Warszawy 1, cy-
tował pismo naczelnika Wy-
działu Infrastruktury i Rozwo-
ju Miasta, w którym ten wyja-
śnił, iż (...) uszkodzenia na-

wierzchni dróg zagrażające bezpie-
czeństwu ruchu kołowego będą likwi-
dowane w trybie pilnym, natomiast re-
monty nawierzchni dróg przeprowadzo-

ne będą w okresie wiosenno-
-letnim. Dokument sygnowa-
ny jest datą 06. 03. 2013. In-
ny wniosek z ubiegłorocznego 
zebrania dotyczył wystąpienia 
SSM do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Michał” o utwardzenie 
terenu pod kontener na śmie-
ci przy ulicy Krakowskiej 1. 
Z uzyskanych informacji wyni-
ka, że roboty te wykonane bę-
dą jeszcze w drugim kwartale 
tego roku. Następny wniosek 
tyczył się rozważenia możli-
wości ujęcia w planie remon-
tów na 2013 rok wymiany 
okien w klatkach schodowych 
budynków przy ulicy Przyjaź-
ni 48-50 i 52 – to zostało wpi-
sane w tegoroczny Harmono-

gram Robót Remontowych – poinfor-
mował kierownik administracji. Czwarty 
wniosek dotyczył sprawy przedstawio-
nej przez Patrycję Pogorzelec w imie-
niu mieszkańców budynku przy ulicy 

Osiedle „Michałkowice”

Dyskusji  
było wiele

W sumie 41 uprawnionych do głosowania Członków SSM – mieszkań-
ców osiedla „Michałkowice” zdecydowało się wziąć udział w ze-

braniu osiedlowym, jakie 24 kwietnia br. odbyło się w „Zameczku” – Pała-
cu Rheinbabenów. Po kreatywnej debacie zgromadzeni przegłosowali do 
realizacji cztery wnioski i wybrali nową jedenastoosobową Radę Osiedla. 
Skład RO i wnioski – czytaj w ramkach.

Osiedle „Michałkowice”

Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego
przeprowadzonego 24 kwietnia br. w „Zameczku”

– Pałacu Rheinbabenów
1. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozważy 

możliwość rozbudowy monitoringu osiedlowego o cią-
gi piesze i parkingi w rejonie budynków przy ulicy Przy-
jaźni 42, 44-46, 48-50.

2. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpi 
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” o naprawę na-
wierzchni asfaltowej przy ulicy Krakowskiej.

3. Administracja osiedla „Michałkowice” rozważy możli-
wość ujęcia w Planie remontów na 2014 rok wymiany 
nawierzchni chodnika przy ulicy Przyjaźni 18-22.

4. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa opracuje 
harmonogram likwidacji rozwijających się glonów na 
elewacjach budynków przy ulicy L. Kuczkowskiego i W. 
Fojkisa.

ciąg dalszy na str. 24
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ciąg dalszy ze str. 23
Walentego Fojkisa 3 o przyspiesze-
nie wymiany nawierzchni wraz z od-
wodnieniem parkingu. Problem był na 
tyle poważny (tworząca się kałuża na 
parkingu i zalewanie piwnic), że prace 
– jak tłumaczył Lucjan Błachno – pod-
jęto jeszcze w 2012 roku. Informacje 
o realizacji kolejnego wniosku zapew-
ne uszczęśliwią mieszkańców budyn-
ku przy ulicy Władysława Sikorskie-
go 1, gdzie w zeszłym roku zgłoszono 
potrzebę budowy parkingu. – 6 czerw-
ca ub.r. Urząd Miasta poinformował, że 
wyraża zgodę na budowę 15 miejsc po-
stojowych. Obecnie trwają uzgodnie-
nia dotyczące opracowywanego pro-
jektu oraz wycinki drzew. Roboty zapla-
nowano na II-III kwartał tego roku. „Naj-
mniejszy” ubiegłoroczny wniosek za-
wierał prośbę do Urzędu Miasta w spra-
wie usunięcia niesprawnego oświetle-
nia ulicznego w rejonie budynku przy 
Leona Kruczkowskiego 6, co zostało 
wykonane krótko po zebraniu.

W kolejnym punkcie obrad dotyczą-
cym wyborów do Rady Osiedla, jesz-
cze zanim kogokolwiek skreślono na 
kartach do głosowania, na mównicy 
pojawiali się kolejni kandydaci do Ra-
dy, aby w paru zdaniach powiedzieć co 
nieco o sobie: -Pracuję..., jestem eme-
rytem, emerytką..., chciałbym, chciała-
bym, żeby nasze osiedle..., zrobiłem.... 
Dzięki temu zgromadzeni mieli szanse 
przyjrzenia się bliżej swoim potencjal-
nym reprezentantom w Radzie Osie-
dla, podjęciu właściwej decyzji. Póź-
niej już było rozdanie kart do głosowa-
nia, chwila na zastanowienie i kolejka, 
by wrzucić listy z nazwiska swoich wy-
brańców do urny wyborczej.

Tradycyjnie najciekawszym punktem 
zebrania, była dyskusja. Na początku 
skierowano pytanie do przedstawicie-
li Straży Miejskiej i Policji, a wiązało się 
ono z funkcjonowaniem monitoringu – 
uczynił to Jerzy Skrobiś. – Jak działa 
monitoring, w jaki sposób jest on wyko-
rzystywany, bo mimo zamontowanej ka-
mery w rejonie boiska wielofunkcyjnego, 
widzi się pijących alkohol albo kierowców 
samochodów naginających przepisy pra-
wa w jego pobliżu. Czy kogoś ukarano?

Józef Jeszke dorzucił natomiast py-
tanie, czy jest możliwość, aby przed-
stawiciel służb mundurowych zjawiał 
się tam przynajmniej raz na dzień, bo 
dziś Straż Miejską mamy chyba tyl-
ko teoretycznie. W odpowiedzi Piotr 
Ichniowski z siemianowickiej Stra-
ży Miejskiej poinformował, że kame-
ra obejmuje jedynie boisko, a więc 

nie jest w stanie uchwycić kierow-
ców łamiących prawo. – Postaramy 
się zwiększyć patrole w tym rejonie – 
stwierdził. Oto właśnie apelowała jesz-

cze w dalszej części dyskusji Barba-
ra Chrobak oraz wskazywała potrze-
bę rozbudowy osiedlowego monitorin-
gu w związku z pojawiającymi się de-
wastacjami samochodów. Józef Jesz-
ke poruszył również temat wentylacji 
w mieszkaniu, a także pytał, czyj jest 
plac między budynkami przy Poczto-
wej 10 a 14 i wskazywał, że postawie-
nie kiosku w tym miejscu było wbrew 
logice. Kto wydał na to zgodę, kim jest 
osoba, która to podpisała? – dociekał. 
W odpowiedzi Dariusz Bochenek po-
wiedział, że każda decyzja jest na Ra-
dzie Osiedla głosowana, a ta kieruje 
się opinią większości.

Podziękowanie za wykonany parking 
obok bloku przy ulicy Leona Krucz-
kowskiego 8 i problem pojawiających 
się glonów na elewacjach budynków 
przy ulicy Leona Kruczkowskiego 
4, 6, 8 złożył natomiast Krystian Ku-
rek. – Być może trzeba zastanowić się 
nad zmianą technologii docieplania 
budynków – proponował. Marek Gre-
iner odpowiedział: Od 3-4 lat stosuje-
my preparat antyglonowy, dzięki któ-
remu usuwane są glony i nie rozwija-
ją się grzyby. Tam jednak, gdzie poja-
wi się ten problem, zostanie on w ten 
właśnie sposób rozwiązany.

Następny mówca, a był nim Krzysz-
tof Śpiewak, także poruszył temat 
technologii wykonania dociepleń bu-
dynków w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i konkursu 
ofert na te roboty. 

– Dziękuję w imieniu mieszkańców za 
estetyzację klatek w budynku przy ulicy 
Przyjaźni 24-26, ale chciałbym zwrócić 
uwagę na pewne niedociągnięcia z od-
prowadzeniem wody z balkonów. Pro-
szę o przeprowadzenie przeglądu i wy-
konanie nowego odwodnienia – mówił 
Zbigniew Równiak. Do sprawy odniósł 
się Lucjan Błachno, który poinformował, 
że w tym przypadku będzie dokonany 
przegląd gwarancyjny, a wszelkie uster-
ki, jakie „wyjdą”, zostaną wkrótce po-
tem usunięte. W dalszej części zebrania 
wypowiadali się między innymi Stefan 
Wieczorek i Jan Palion w temacie mię-
dzy innymi wymiany nawierzchni chod-
nika przy Przyjaźni 18-22 czy stanu 
technicznego balkonów po dociepleniu.

Henryk Michlik poddał pod dyskusję 
problem skorodowanych rur odpowie-
trzenia pionów kanalizacyjnych w budyn-
kach przy ulicy Walentego Fojkisa 3 i 5 
oraz zalewania piwnic za przyczyną prze-
nikania wody przez fundamenty domu 
przy W. Fojkisa 5. – Nie czekajmy na to, 
aż fundamenty zaczną gnić. Takie spra-
wy należy zgłaszać jak najszybciej w ad-
ministracji – apelował Marek Greiner.

Na koniec tej żywej debaty, Mikołaj 
Wajda wskazał problem przejazdu sa-
mochodów chodnikiem między ulicami 
Przyjaźni 24 a Kościelną 34, co wy-
raźnie stwarza zagrożenie dla bawią-
cych się w okolicy dzieci.

O głos poprosił jeszcze Jerzy Kurza-
wa odnośnie nowego systemu gospoda-
rowania odpadami. – Temat trudny – roz-
począł Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
– bowiem zobowiązani zostaliśmy do te-
go, aby wypełnić i realizować zapisy tzw. 
„ustawy śmieciowej”. Sądzę jednak, że 
możemy osiągnąć sukces. W zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej każda nieruchomość będzie posiada-
ła swoje pojemniki na odpady, a więc bę-
dzie to uporządkowane. Dariusz Boche-
nek uzupełniając wypowiedź Kurzawy, 
podkreślił potrzebę segregacji i uświado-
mienia sobie, co i gdzie segregować, że 
przykładowo kartony po mlekach wrzuca-
my do... „plastiku”! 

Następnym punktem obrad było od-
czytanie wyników wyborów. Dość nie-
spodziewanie do Rady Osiedla nie 
wszedł Mikołaj Wajda – wieloletni jej 
członek. Za wszystkie inicjatywy i ak-
tywną działalność w ciepłych słowach 
podziękował mu na forum zebrania 
Dariusz Bochenek.

Później pozostała jeszcze kwestia 
przyjęcia wniosków, których do realiza-
cji jednogłośnie przegłosowano cztery.

Rafał Grzywocz 

Radę Osiedla 
„Michałkowice”

w kadencji 2013 – 2018 tworzą:

- Dariusz Bochenek,
- Barbara Chrobak,
- Piotr Cieluch,
- Stefania Dziura-Lattka,
- Ilza Głogowska,
- Barbara Henel,
- Robert Japtok,
- Gerard Lattka,
- Jan Mizera,
- Zdzisława Skrzypiec-Kijo,

- Małgorzata Witas.

Osiedle „Michałkowice”

Dyskusji  
było wiele
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Wybory, jak to wybory – budzą emo-
cje, ciekawość, nadają każdemu ze-
braniu powagi, bo wybierając swoich 
reprezentantów, podejmuje się pierw-
szą, ważną decyzję odnośnie przy-
szłości, w tym przypadku składu Ra-
dy i dalej, swojego osiedla, a jakakol-
wiek działalność, to już sprawa kolej-
na, następstwo.

W wyborach do Rady Osiedla „Wę-
złowiec” o 11 mandatów ubiegało się 
17 kandydatów: Waldemar Buchta, 
Janusz Dudek, Wiesław Gola, Wie-
sław Jaźwiec, Urszula Kaczmarska, 
Ryszard Kawka, Marcin Klimczak, 
Jerzy Knapik, Ryszard Kowalski, 
Damian Łączyński, Zbigniew No-
wicki, Tomasz Orlikowski, Zbigniew 
Rasek, Bogdan Seweryn, Karol Sze-
lest, Andrzej Waldera i Krzysztof 
Wojtynek. Mieszkańcy mieli za zada-
nie na rozdanych im kartach z nazwi-
skami, pozostawić tych, których wi-
dzą w przyszłej Radzie. Jak oznajmi-
ła później Justyna Seweryn – prze-
wodnicząca Komisji Skrutacyjno-Wy-
borczej, ważnych głosów oddano 49 
na 51 obecnych w sali Domu Kultury 
„Chemik” Członków Spółdzielni. Skład 
nowej Rady czytaj w ramce.

Innymi istotnymi punktami zebrania 
osiedlowego były sprawozdania Prze-
wodniczącego Rady Osiedla – Wie-
sława Jaźwca podsumowują-
ce działalności RO w ostatnich 
kilkunastu miesiącach, a tak-
że Piotra Iwaniaka z działal-
ności administracji. - Na po-
siedzeniach omawialiśmy pro-
blemy związane z funkcjono-
waniem osiedla dotyczące ro-
bót konserwacyjno-remonto-
wych, należytym utrzymaniem 
infrastruktury osiedlowej, bez-
pieczeństwem zamieszkania 
i sprawami bieżącymi – roz-
począł przewodniczący Ra-
dy Osiedla. Zapraszaliśmy na 
nasze spotkania przedstawi-
cieli Komendy Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śląskich, 
analizowaliśmy skargi miesz-
kańców na współlokatorów i omawia-
li poziom bezpieczeństwa w osiedlu. 
Jak się okazuje, nie uległ on pogorsze-
niu w stosunku do lat poprzednich, cho-

ciaż nadal odnotowywane są kradzieże 
samochodów, włamania do mieszkań 
i piwnic oraz dewastacje mienia. Wie-

sław Jaźwiec zaakcentował jednak po-
zytywny wpływ osiedlowego monitorin-
gu: - W 2012 roku wykryto między inny-
mi sprawców kradzieży pieniędzy na uli-
cy Grunwaldzkiej 8 i dowodu rejestra-
cyjnego przy Grunwaldzkiej 10. Mówił 
też o odbytych rozmowach z przedsta-
wicielami Rady Miasta w kwestiach do-
tyczących infrastruktury miejskiej czy 
pozytywnym zakończeniu sprawy linii 
autobusowej nr 190. Wspomniał tak-
że między innymi o tym, że członko-
wie Rady Osiedla uczestniczyli w odbio-
rach zakończonych robót remontowych 
i okresowych przeglądach stanu tech-
nicznego dróg osiedlowych, chodników, 
placów zabaw czy drzewostanu.

Piotr Iwaniak – kierownik ADM wy-
łożył z kolei obszerne sprawozdanie 
z działalności w 2012 osiedlowej ad-
ministracji. Podjął również temat pla-
nowanych na ten rok robót, a także 
wskazał wciąż aktualny problem par-

kowania w osiedlu: - Pomimo posia-
dania największej ilości oznakowa-
nych miejsc parkingowych spośród 
wszystkich osiedli zasobów Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 
1077 miejsc i 551 garaży – to i tak kie-
rowcy wciąż narzekają. Dzieje się tak 
dlatego, że ogółem przybywa nam sa-
mochodów. Zauważamy przypadki za-
parkowanych pojazdów, z których nikt 
nie korzysta, poza tym niektórzy trak-
tują osiedlowe parkingi jak komisy 
samochodowe, tym samym zajmując 
miejsca innym. Prawdziwym utrapie-
niem – podkreślał – jest niewłaściwe 
parkowanie samochodów – na traw-
nikach, skwerach, na zakazach oraz 
przed komorami zsypowymi w godzi-
nach przedpołudniowych. Efekt jest ta-
ki, że w wielu miejscach osiedla, za-
dbane w poprzednich sezonach traw-
niki są niszczone, a wiele z nich jest 
w opłakanym stanie.

Kierownik administracji odniósł się 
jeszcze do wniosku, jaki zatwierdzono 
do realizacji w 2012 roku, aby umieścić 
znaki drogowe „Ustąp pierwszeństwa” 
przejazdu u wylotu ulicy Władysława 
Jagiełły 25 i 27 – o ile jest to zgodne 
z Kodeksem Ruchu Drogowego. Za-
komunikował, iż 26 kwietnia ubiegłe-
go roku w niniejszej sprawie odbyło się 
spotkanie terenowe z udziałem przed-
stawicieli Straży Miejskiej, MPGKiM 
oraz administracji, na którym zadecy-
dowano, że nie ma jednak koniecz-
ności montowania wyżej wspomnia-
nych znaków, gdyż na skrzyżowaniach 
wszystkich dróg osiedlowych obowią-
zuje Reguła Prawej Ręki.

Po wysłuchaniu sprawozdań oraz 
przeprowadzeniu wyborów, najwięcej 
mimo wszystko czasu mieszkańcy po-
święcili na dyskusję i omówienie naj-

istotniejszych spraw dotyczą-
cych osiedla i w ogóle – funk-
cjonowania Spółdzielni, a tę 
zainicjowała Urszula Kacz-
marska. Przedstawiła ona sy-
tuację spółdzielczości w Pol-
sce oraz podzieliła się oba-
wami dotyczącymi ewentu-
alnej likwidacji Spółdzielni 
po zmianie prawa. Mówiła: - 
Przykre jest to, że tak mało 
ludzi interesuje się swoim lo-
sem. Decyzje tam „na górze” 
odbywają się bez konsultacji 
ze społeczeństwem, środo-
wiskiem spółdzielczym. W in-
nych państwach Unii Euro-
pejskiej spółdzielczość dzia-
ła swobodnie, rozwija się, da-

jąc między innymi tanie mieszkania. 
Nie wyrażam zgody na likwidację spół-
dzielni – grzmiała Kaczmarska. – Nie 

Osiedle „Węzłowiec”

Brońmy
Spółdzielnię

Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 z osiedla „Węzłowiec” zamknęło cykl kwietniowych obrad z udziałem 

mieszkańców. 25 kwietnia br. wybrana została jedenastoosobowa Rada 
Osiedla. Większość z tych, którzy ją utworzyli to doświadczeni, obyci z tema-
tem działalności wokół osiedla spółdzielcy. W Radzie znalazło się też miejsce 
dla dwóch nowych osób – Marcina Klimczaka i Damiana Łączyńskiego. Tu 
także odbyła się najdłuższa debata o osiedlowych problemach i nie tylko...

Osiedle „Węzłowiec”

Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego
przeprowadzonego 25 kwietnia br. w DK „Chemik”:

1. Rozważyć możliwość wybudowania dużego parkingu 
na około 100 miejsc parkingowych między budynkami 
Władysława Jagiełły 31 i 35.

2. Wystąpić z pismem w imieniu członków Spółdzielni do 
Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej 
w sprawie zorganizowania społecznej akcji przeciwko 
zmianom w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o zamontowa-
nie progu zwalniającego na ulicy Władysława Jagiełły 
na wysokości wymiennikowni.

4. Wystąpić do Urzędu Miasta o wykonanie chodnika 
w końcowej części ulicy Grunwaldzkiej.

5. Powołać komisję w celu sprawdzenia stanu techniczne-
go budynków przy ulicy Władysława Łokietka.

ciąg dalszy na str. 26
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możemy pozwolić na głodówkę ludzi 
pracy! Jej wypowiedź zebrała burzę 
oklasków. Swoje zdanie dodał Marian 
Odczyk – zastępca Prezesa SSM ds. 
technicznych: – Najwyższy czas by-
śmy zorientowali się o co chodzi. Jak 
ma być, niech to będzie swobodny 
wybór mieszkańców, a nie z góry na-
rzucone racje. Miejmy możliwość wy-
powiedzenia się w sposób demokra-
tyczny. Nasza spółdzielnia idzie w do-
brym kierunku i prawdę mówiąc życzę 
wszystkim spółdzielniom, aby osiągały 
takie wyniki jak my. 

Później, Tomasz Orlikowski wyra-
ził opinię, że być może ludzie zmęczy-
li się spółdzielniami? Ryszard Kaw-
ka z kolei, poruszył problem dbałości 
o ogródki pod blokami, które często 
są dewastowane podczas przeprowa-
dzanych prac dociepleniowych. – Zo-
bowiązujmy wykonawców do większej 
ostrożności, dbałości o nasze. Odno-
śnie elewacji komentował również, że 
montaże zewnętrznych anten sateli-
tarnych także niszczą elewację budyn-
ków, poza tym nie poprawiają wize-
runku osiedla. Zaproponował, by Spół-
dzielnia wskazała miejsce, gdzie ta-
kie anteny mogłyby być instalowane. 
Następnie poddał pod dyskusję regu-
lamin SSM dotyczący sprzątania kla-
tek schodowych przez mieszkańców. 
– Tych co migają się od obowiązku, 
obciążyć kosztami wykonanej roboty 
przez firmę zewnętrzną – sugerował. 
Ryszard Kawka dziękował też dozor-
com za zimowe porządki. Do wszyst-
kich wygłoszonych przez tego miesz-
kańca problemów ustosunkował się 
Marian Odczyk: - Odnośnie dewasta-
cji ogródków przy dociepleniach, nie 
ma sposobu, aby podejść do robo-
ty dociepleniowej, nie robiąc przy tym 
szkody – rusztowania muszą stanąć. 
Oczywiście walczymy z antenami sa-
telitarnymi. W kwestii mycia klatek, to 
nie widzę sprzeczności. Formalnie jest 
to rozwiązanie. Musi jednak być sy-
gnał od mieszkańca do administra-
cji, że taki ktoś jest. Administracja naj-
pierw ostrzega raz, drugi, później ob-
ciąża kosztami. Miło również słyszeć 
ciepłe słowa pod adresem pracowni-
ków Spółdzielni.

O duży parking na II etapie osiedla, 
na około 100 miejsc postojowych, mię-
dzy budynkami przy ulicy Władysława 
Jagiełły 31 i 35 wnioskował Zbigniew 
Rasek. Chodzi o rozbudowę na dużą 
skalę istniejącego już w tym miejscu 
parkingu. W odpowiedzi Piotr Iwaniak 

wypowiedział się, że w tej chwili Spół-
dzielnia realizuje kosztowne programy 
dociepleń budynków, odnawiania kla-
tek schodowych czy remontów chodni-
ków. Parkingów w osiedlu jest wiele – 

ocenił – najwięcej w całych zasobach 
SSM – dodał kierownik administracji. 
– Staramy się realizować wolę miesz-
kańców, ale każdy ma własne spojrze-
nie. Są mieszkańcy, którzy zamiast „be-
tonowego osiedla” z okien chcą oglą-
dać kawałek zieleni. W miarę możliwo-
ści staramy się maksymalnie wykorzy-
stywać tereny pod parkingi, wyszuki-
wać miejsca gdzie mogłyby one jesz-

cze w przyszłości powstać – dodał dy-
plomatycznie Marian Odczyk – zastęp-
ca Prezesa SSM. Zbigniew Rasek po-
nadto skrytykował jakość wykonywa-
nia prac dociepleniowych przy adre-
sach Władysława Jagiełły 25 i 27. – 
Jest inspektor Nadzoru, który ma obo-
wiązek doglądania robót. Dobrze więc, 
by wszelkie niedociągnięcia zgłaszać 
możliwie szybko – brzmiała odpowiedź. 
Zaproponował też, by euroskrzyn-
ki przenieść przed wejścia do klatek 
schodowych, celem udostępnienia ich 
wszystkim firmom świadczącym usłu-
gi pocztowe na rzecz mieszkańców, na 
co w odpowiedzi usłyszał, że naraziło-
by to owe skrzynki na dewastacje czy 
kradzieże. Prosił również, by dostawić 
pojemnik do segregacji odpadów plasti-
kowych w rejonie placu zabaw przy Wł. 
Jagiełły 31. Marian Odczyk przy oka-
zji wywołanego tematu segregacji gło-
śno zastanawiał się, czy Gmina weszła 
albo planuje wejść do szkół z informa-
cją, by o potrzebie segregacji uczyć już 

od najmłodszych lat. Szeroko na temat 
gospodarki odpadami wypowiedział się 
podczas zebrania Damian Kołakowski 
– kierownik Referatu Gospodarki Odpa-
dami Urzędu Miasta. 

Ożywienia do dyskusji wniosła wy-
powiedź Alicji Jaźwiec, która odnio-
sła się zarówno do głosu Urszuli Kacz-
marskiej, jak i Tomasza Orlikowskie-
go, precyzując swój pogląd w sprawie. 
– Obserwowałam Bytków, gdy na uli-
cy Alfonsa Zgrzebnioka stały trzy blo-
ki, a naokoło były pola. Przez 40 lat po-
wstało to, co jest piękne. To co teraz wi-
dzimy. Na emeryturze mam gdzie iść. 
Są kolorowe bloki, są ławki, ogródki ka-
wiarniane na Rynku Bytkowskim, place 
zabaw dla dzieci, boiska dla młodzieży. 
Mam córkę w Niemczech, a gdy przy-
jeżdża jest pod wielkim wrażeniem. 
Mieliśmy szczęście do dobrych gospo-
darzy. Stanisław Kowarczyk postawił 
osiedle, Zbigniew Lekston odpowied-
nio nim gospodarzy. Bardzo prosto jest 
coś zepsuć, zdecydowanie trudniej jest 
naprawić... Po jej słowach kolejny raz 
pojawiły się oklaski.

Inny ton miała za to wypowiedź Ma-
riusza Komrausa, który apelował, by 
wszystkie roboty remontowe, w tym 
dociepleniowe i na klatkach schodo-
wych były konsultowane z wykwalifi-
kowanymi architektami, bo jak stwier-
dził, ich estetyka znacznie odbiega 
od norm europejskich. Zbagatelizowa-
ny został temat przestrzeni w klatkach 
schodowych.

Jako następny o głos poprosił 
Edward Opiła, który wrócił jeszcze 
do tematu przyszłości spółdzielczości 
mieszkaniowej i zasugerował, by zor-
ganizować społeczną akcję poparcia 
dla Spółdzielni w związku z ewentu-
alną zmianą ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Na koniec dyskusji Roman Grzybek 
poruszył jeszcze sprawę bezpieczeń-
stwa na drodze miejskiej w rejonie wy-
jazdu autobusów z końcowego przy-
stanku spod wymiennikowni. Zawnio-
skował, by przy ulicy Władysława Ja-
giełły na wysokości wspomnianej sta-
cji wymienników ciepła zamontować 
próg zwalniający, mający na celu wy-
hamowanie szybkości pojazdów jadą-
cych od strony domków przy ulicy Zyg-
munta Starego i Mieszka I.

Reasumując, wypowiedziało się 
w sumie siedmiu mieszkańców, któ-
rzy poruszyli kilkanaście problemów. 
Część z nich przegłosowano na ko-
niec, jako te z przeznaczeniem do re-
alizacji. Rafał Grzywocz

 Radę Osiedla 
„Węzłowiec”:

w kadencji 2013 – 2018 tworzą:
- Waldemar Buchta,
- Janusz Dudek,
- Wiesław Gola,
- Wiesław Jaźwiec,
- Marcin Klimczak,
- Ryszard Kowalski,
- Damian Łączyński,
- Bogdan Seweryn,
- Karol Szelest,
- Andrzej Waldera,
- Krzysztof Wojtynek.

ciąg dalszy ze str. 25

Osiedle „Węzłowiec”

Brońmy 
Spółdzielnię
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W roku szkolnym 2013-2014 II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Matejki ul. Leśna 1 w Siemianowicach Śląskich za-
prasza do klas:

- medialnej z public relations,
- dizajnerskiej,
- ratowniczo – przyrodniczej.

Dziś nie wystarczy wiedzieć…
Trzeba umieć przekonująco oraz ciekawie o tym powie-

dzieć, napisać i to pokazać!
Przyjdź, przekonaj się sam!  

Tu nie ma czasu na nudę!
Mateja oferuje:

- projekty międzynarodowe i autorskie,
- innowacje pedagogiczne,
- współpracę z uczelniami wyższymi,
- warsztaty: dziennikarskie, językowe, designu, wizażu, re-

klamy, grafiki, fotografii,
- zajęcia z zakresu ekologii i ratownictwa,
- lekcje w terenie, debaty oraz panele naukowe,
- spotkania z ludźmi nauki, kultury i  sztuki,
- zajęcia z autoprezentacji oraz wystąpień publicznych,
- udział w różnego rodzaju imprezach charytatywnych i wo-

lontariacie, 

- udział w nagraniach programów telewizyjnych i radio-
wych,

- noce filmowe, eventy, happeningi, nowoczesne formy te-
atralne,

- wyjazdy i wycieczki integracyjne, rekreacyjne oraz przed-
miotowe w kraju i zagranicą

- dużą liczbę zajęć rozwijających zainteresowania i uzupeł-
niających wiedzę.

Mateja zapewnia:
- nowoczesne i skuteczne metody nauczania,
- niezwykłą atmosferę, bogaty kalendarz imprez szkolnych,  
- serdeczne relacje uczeń – nauczyciel,
- pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
- najnowocześniejsze urządzenia multimedialne i wyposa-

żenie pracowni,
- e-dziennik, bibliotekę online,
- WiFi i radiowęzeł,
- schodołaz dla osób niepełnosprawnych,
- bezpieczeństwo (monitoring).

Dołącz do nas na FB!  
Odwiedź na stronie: www.mateja.edu.pl

Justyna Maliszewska–Polgar

MATEJA ZAWSZE BLISKO!
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Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w loka-
lach, do których mają tytuł prawny,  2) 
osobom zajmującym lokal mieszkalny 
bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny al-
bo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać: - najemcy oraz pod-
najemcy lokali mieszkalnych (dot. lo-
kali komunalnych, mieszkań zakłado-
wych, mieszkań w domu prywatnym 
czynszowym, mieszkań wynajmowa-
nych na wolnym rynku), - członkowie 
spółdzielni mieszkaniowych zamiesz-
kujący na podstawie spółdzielczego 
prawa do lokalu, - osoby mieszkają-
ce w lokalach mieszkalnych znajdują-
cych się w budynkach stanowiących 
ich własność i właściciele samodziel-
nych lokali mieszkalnych, - inne osoby 
mające tytuł prawny do zajmowanego 
lokalu mieszkalnego i ponoszące wy-
datki związane z jego zajmowaniem 
(np. na skutek umowy użyczenia).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1  określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego. 
Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUT-

TO (z podatkiem) na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku o przyznanie świadcze-
nia nie przekracza 175% kwoty naj-
niższej emerytury (od 1. 03. 2012 r. 
– 831,15 zł) i wynosi: 1.454,51 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym, 
- 1.038,94 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury
Przypominamy, że kwota brutto to 

kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną powierzchnię wynoszącą: - 35 m2 

dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, - 45 m2 

dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, - 65 m2 

dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegó-

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

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli 
wniosek złożymy np. do końca maja, 
to po jego rozpatrzeniu przyznany do-
datek otrzymamy od 1 czerwca.

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

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości - 
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 
Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, 
jeżeli zaległości nie zostaną uregulowa-
ne w tym czasie. O ponowne przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego można 
wystąpić wyłącznie po uregulowa-
niu tych zaległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że do-
datek przyznano na podstawie nie-
prawdziwych danych, to oso-
ba go pobierająca będzie musiała 
zwrócić pobrane kwoty w podwójnej 
wysokości.

Szczegółowe informacje o wsze-
lkich kryteriach przyznawania do-
datku, związane z indywidualnymi 
sytuacjami życiowymi, zaintereso-
wani uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.

1.454,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym i  1.038,94 zł w gospodarstwie wieloosobowym

S k o r z y s t a j  z  p o m o c y !
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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

Dlaczego „Tuwima”?
Witam

Zainteresowałem się ostatnie jed-
ną z rzeczy, jakie poruszane są na ła-
mach gazetki. Otóż zadziwiło mnie to, 
iż budynki na ulicy Wróbla, czy Kor-
fantego są oznaczane jako osiedle 
„Tuwima”, choć de facto zawsze do 
niego nijak nie należały (bo były wła-
snym osiedlem „Wróbla – Korfante-
go” co nawet można było zauważyć 
przy wjeździe na nie od strony gara-
ży i ogródków działkowych na prze-
ciwko marketu Kaufland gdzie istniała 
lub nawet do teraz istnieje dość duża 
informacja o tym). Zadziwiające jest to 
też dlatego że patrząc na historię i lata 
budowy tych osiedli to jest dość duża 
różnica pomiędzy Tuwimem (głównie 
starym, ale i też tym młodym) a Osie-
dlem Wróbla - Korfantego.

Pozdrawiam.
Zarząd SSM: Nazwa „Tuwim” od 

już istniejącego osiedla używana 
była na etapie projektowania i budo-
wy kolejnych domów od Okrężnej 
w dół. Poszczególne robocze etapy 
to „Tuwim” II, III, IV. Z czasem odda-
jąc hołd powstańcom śląskim przy-
jęto nazwy ulic Wróbla – Korfante-
go, a później zaczęto określać te do-

my nazwą osiedle Wróbla - Korfan-
tego. Oddawane kolejno do użytku 
budynki przypisywano do funkcjo-

nującej już administracji na tzw. Sta-
rym Tuwimie. Administracja z bie-
giem czasu została przeniesiona do 
obecnej siedziby przy W. Korfante-
go ze swoją dotychczasową nazwą: 
Administracja Osiedla im. Juliana 
Tuwima. Tym samym osiedle Tuwi-
ma funkcjonuje jako oznaczenie ob-
szaru obejmującego ul. Okrężną, Le-
śną, Hermana Wróbla, Wojciecha 
Korfantego i ks. Jana Kapicy.

Kilka uwag do rozważenia
Witam,

Ponieważ nie będę mógł w tym roku 
uczestniczyć w zebraniu osiedlowym 
chciałbym za pośrednictwem naszej 
gazetki w pierwszej kolejności serdecz-
nie podziękować wszystkim pracowni-
kom administracji „Centrum” za cało-
roczną pracę na rzecz naszego osiedla 
i naszej nieruchomości przy ul. Kruczej!

Na przestrzeni tego roku wiele się 
u nas działo – począwszy od gorą-
cych dyskusji na temat lokalizacji do-
datkowego parkingu (ufam, że mimo 
obecnie patowej sytuacji ta sprawa 
niebawem powróci i uda się wypraco-
wać kompromisowe rozwiązanie), po-
przez sprawną wymianę uszkodzone-
go przyłącza wodociągowego aż po 
prace przy modernizacji parterów.

Cieszę się, że z zamieszczonego 
w kwietniowym numerze „Mojej Spół-
dzielni” planu robót w zakresie estetyza-
cji na kolejne lata wynika, że niebawem 
doczekamy się malowania klatki scho-
dowej. W tym miejscu chciałbym zapro-
ponować, by jej kolorystyka współgra-
ła z odnowionym parterem (żółta barwa 
ścian i niebieska poręcz niekoniecznie 
się z nim teraz komponują).

Ponadto, chciałbym zaproponować, 
by na umieszczonym na naszej nieru-
chomości placu zabaw dostawić jakąś 
huśtawkę, gdyż mieszka u nas sporo 
rodzin z małymi dziećmi. Bardzo cie-
szymy się z nowej zjeżdżalni, ale za-
razem przydałoby się ciut więcej urzą-
dzeń dla najmłodszych.

Na zakończenie proszę o informa-
cje, kiedy planowane jest nasadze-

ciąg dalszy na str. 32

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 licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekuje-

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

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy nie-
zbędne jest przekazanie danych osobo-
wych w celu wyjaśnienia indywidualnej 
sprawy, obowiązkowo podawać cały ad-
res i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody 

na odtajnienie swych danych i przekazanie ich odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni 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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nie nowego żywopłotu od strony ulicy 
– półtora roku temu wycięto poprzed-
nią, średniej urody zieleń i na razie nic 
w tej sprawie się nie dzieje.

Pozdrawiam serdecznie i życzę 
owocnych obrad 23 kwietnia!

Mateusz Mieszczanin
ul. Krucza 2

Zarząd SSM: Dziękujemy za wy-
razy uznania skierowane pod ad-
resem pracowników Administracji 
Osiedla „Centrum” jak i za życzenia 
skierowane do Zebrania Osiedlowe-
go. Malowanie klatki schodowej za-
planowane jest na I kwartał 2014 ro-
ku. Przed rozpoczęciem robót po-
prosimy mieszkańców budynku 
o kontakt z administracją osiedla 
w celu uzgodnienia kolorystyki. Ad-
ministracja i Rada Osiedla rozwa-
żą możliwość poszerzenia placu za-
baw w tym rejonie i uzupełnienia 
o nowe urządzenia.

Nasady żywopłotów planowane są 
na III kwartał br.

Wykonawstwo prac
Witam.

Mam nadzieję, że za pośrednictwem 
„MS” otrzymam odpowiedź od admi-
nistracji osiedla Michałkowice na ma-
ila, którego wysłałem już jakiś czas 
temu, a reakcji nie ma żadnej (treść 
maila poniżej wraz z załącznikami). 
Chodzi o elewację budynku przy uli-
cy Przyjaźni 22. Być może blok wy-
gląda z daleka dobrze, to przy bliż-
szym obejrzeniu widać mnóstwo nie-
doróbek. Odbiór przez komisję odbył 
się 11 marca (poniedziałek) przed po-
łudniem i być może więcej lokatorów 
zgłosiłoby swoje zastrzeżenia gdyby 
ogłoszenie, o tym fakcie ukazało się 
wcześniej, a nie w sobotę 9 marca. Ja 
zgłosiłem swoje zastrzeżenia komi-
sji, która oglądała budynek i mimo, że 
umówiła się na spotkanie nikt nie przy-
szedł. Gdy wysłałem uwagi mailem 
do dziś nie ma żadnej reakcji. Wynika 
z tego, że zgłaszanie usterek w takich 
sytuacjach nie jest komisjom na rękę.

Drugie zastrzeżenie do pracy ad-
ministracji dotyczy wywieszania ogło-
szeń na klatkach schodowych na je-
den dzień przed zdarzeniem, które-
go ogłoszenie dotyczy, przykład wy-
żej opisany; inny przykład: ogłosze-
nie o wymianie pionów wodnych wy-
wieszono w czwartek, a prace mia-

ły rozpocząć się w poniedziałek, po-
zostawiając jeden dzień na załatwie-
nie sobie wolnego w pracy. Dla nie-
których pracujących lokatorów to tro-
chę za mało czasu. Takie zachowanie 
administracji rodzi domysły o niepra-
widłowym funkcjonowaniu lub o kom-
pletnym lekceważeniu mieszkańców.

I jeszcze na koniec chciałbym dorzu-

cić swoje trzy grosze na temat AZAR-
TU. Odpowiedź pani rzecznik praso-
wy w „MS” 235/2013 świadczy, że 
UPC nie jest zainteresowana rozwi-
janiem sieci AZART, co jest działa-

niem na szkodę mieszkańców. Wła-
dze spółdzielni powinny bardziej zde-
cydowanie zareagować na ten fakt. Na 
większości osiedli funkcjonują też in-
ni operatorzy telewizji kablowej i mo-
że za opłatę, która pobierana jest 
w czynszu przedstawiliby konkuren-
cyjną ofertę do UPC, a lokatorzy mie-
li wybór, z której oferty skorzystać i do 
kogo ta opłata będzie odprowadzana. 
To chyba zależy od dobrej woli Zarzą-
du spółdzielni by wreszcie konkretnie 
rozwiązać ten problem.

Z poważaniem.
G. K

P.S. Dane osobowe proszę zacho-
wać do wiadomości redakcji.

Dzień Dobry.
Podczas odbioru elewacji budynku 

przy ulicy Przyjaźni 22 zaprosiłem ko-
misję do swojego mieszkania, aby zo-
baczyła niedoróbki na balkonie. Mi-
mo, iż komisja miała przyjść za „5 mi-
nut” do tej pory do mnie nie dotarła. 
W związku z tym przesyłam w załącz-
niku kilka zdjęć jak wygląda balkon po 

pracach remontowych, zaznaczam, że 
to jest tylko kilka usterek spośród wie-
lu. Proszę o odpowiedź, czy i kiedy te 
niedoróbki będą usunięte.

Z wyrazami szacunku.
G. K. 

Zarząd SSM: Uzgodniono z wy-
konawcą i mieszkańcem, że usterki 
zostaną usunięte do 10 maja br. Jak 
nam wyjaśniono doszło do niepo-
rozumienia, za które kierownictwo 
ADM przeprasza, co uczyniono tak-
że osobiście 29 kwietnia. Po całko-
witym wyjaśnieniu omawianej spra-
wy za nieudzielenie odpowiedzi Za-
rząd SSM wyciągnie konsekwencje 
służbowe wobec odpowiedzialnych 
pracowników. Niemniej pragniemy 
zauważyć, że uwagi dotyczące wy-
konawstwa robót można było zgła-
szać kierownikowi budowy, kierow-
nikowi administracji czy inspektoro-
wi nadzoru również przed odbiorem 
prac. Podany termin 11 marca był 
już kolejnym terminem.

W kwestii wymiany pionu informu-
jemy, że prace te nie były związane 
z planowanym remontem, lecz były 
spowodowane awarią, którą należa-
ło jak najszybciej usunąć.

Od kilku miesięcy Zarząd SSM 
prowadzi rozmowy z firmą UPC ja-
ko właścicielem sieci obejmującej 
wszystkie mieszkania SSM i dostar-
czającą sygnał telewizyjny o jakości 
analogowej w zakresie poszerzenia 
oferty programowej i zmiany sygna-
łu na jakość cyfrową. Pozostali ope-
ratorzy telewizji kablowej nie posia-
dają pełnego okablowania wszyst-
kich budynków i mieszkań. Wykona-
nie przez nich nowej sieci wiązałoby 
się z poniesieniem znacznych nakła-
dów finansowych. Koszty te wiązały-
by się również z utrzymaniem i kon-
serwacją sieci. Do tej pory żaden 
z innych operatorów nie złożył oferty 
ani zapytania dotyczącego przekazy-
wania sygnału w systemie AZART.

Co z parterem Wróbla 6c?
Dzień dobry

W rękach trzymam najnowsze wyda-
nie gazetki, w którym to czytam o du-
żej ilości odnowionych klatek schodo-
wych i parterów. Mam tylko jedno krót-
kie pytanie, kiedy zostanie odnowio-
ny parter w klatce przy ulicy H. Wróbla 
6c. Mieszka tam moja mama a ja je-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 34

ciąg dalszy ze str. 30
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stem współwłaścicielką tego mieszka-
nia i czuję wstręt za każdym razem jak 
tam wchodzę. Wydaje mi się, że klat-
ka ta została zapomniana przez Spół-
dzielnię i nie ujęta w planach estetyza-
cji na ten rok. Proszę Szanowną Spół-
dzielnię bądź administrację o podję-
cie odpowiednich działań. Parter ten 
na pewno nie jest chlubą Spółdziel-
ni a goście, którzy odwiedzają moją 
mamę kręcą głowami ze zdziwienia 
a nam jest wstyd, że tak mieszkamy.

Z poważaniem
Iwona Sobczyk

Zarząd SSM: Zgodnie z planem 
robót estetyzacyjnych na lata 2013-
-2017 partery przy ul. Hermana 
Wróbla 6a, b, c, d zostaną wyre-
montowane w 2015 r.

Od redakcji: Złośliwość rzeczy 
martwych spowodowała, że z opubli-
kowanego w ubiegłym wydaniu „MS” 
planu robót estetyzacyjnych na lata 
2013-2017 - Modernizacja parterów, 
wyłożenie ścian i podłóg płytkami 
klinkierowymi + ewentualna wymia-
na II drzwi wewnętrznych oraz drzwi 
do piwnicy „wypadł” cały rok 2015 
i ostatnia pozycja z 2014 r. Za cho-
chlika wszystkich zainteresowanych 
przepraszamy i na stronie 17 publi-
kujemy to, co stworek ten w kwietnio-
wym wydaniu wyciął z łamów „MS”. 

Notoryczne zalewanie
Jestem mieszkańcem osiedla przy 

ul. Wyzwolenia. W ubiegłym ro-
ku w lipcu, wykonaliśmy malowanie 
wszystkich pomieszczeń w mieszka-
niu. Bezpośrednio po remoncie nastą-
piło zalanie od góry w łazience. Szko-
dę zgłosiliśmy do miejscowej admini-
stracji osiedlowej i do firmy ubezpie-
czeniowej. Kolejne zalanie nastąpi-
ło we wrześniu i ta sama procedura: 
zgłoszenie do administracji i do firmy 
ubezpieczeniowej. Jeszcze w ubie-
głym roku w grudniu kolejny raz na-
stąpiło zalanie i znów ta sama droga: 
zgłoszenie do administracji i do firmy 
ubezpieczeniowej. Co ciekawe za każ-
dym razem zalanie było z innej przy-
czyny. W łazience i kuchni pojawiły się 
plamy zalewowe, gdzie notorycznie 
utrzymuje się wilgoć. Nie trzeba by-
ło długo czekać jak pojawiła się czar-
na pleśń. Po skuciu tynku ściany nadal 
są w tym miejscu wilgotne. W tym roku 
kapanie wody z góry w tzw. szachcie 
jest cykliczne. Kolejne wizyty pracow-
ników administracji raz wykazują ka-
panie albo jego brak, ale faktem jest, 

że ta wilgoć jest nadal. Rozmowy z są-
siadką z góry o pojawiającej się wilgo-
ci i zalewaniu stają się już bezowocne.

Przykro nam, że ta sprawa zalewa-
nia tak długo się ciągnie. A co gorsza 

nie widzimy szans na pozytywne roz-
wiązanie. 

Mieszkaniec, ul. Wyzwolenia 8c
(Moje dane osobowe do wiadomo-

ści redakcji)
Zarząd SSM: Poruszony przez Pa-

na problem jest nam znany, a kilku-
krotne sprawdzanie instalacji wyka-
zało, że zalewanie nie jest wynikiem 
jakichkolwiek niedociągnięć, za któ-
re odpowiadałaby SSM, niemniej 
dokonamy jeszcze raz sprawdzenia. 
W opisanym przez Pana przypad-
ku jedynym rozwiązaniem jest zgła-
szanie roszczeń do ubezpieczycie-
la, a ten jest w stanie od innego za-
mieszkałego wyegzekwować pienią-
dze z tytułu kosztów poniesionych 
napraw.

Posadzić żywopłot
Dzień Dobry.

Kolejny raz proszę Państwa o wcze-
śniejsze reagowanie na odśnieżanie 
II etapu os. Węzłowiec. Po ostatnich 
opadach śniegu jego powierzchowne 
(raczej kosmetyczne) usuwanie z ale-
jek pomiędzy blokami przy ul. Jagiełły 
33 a 39 i 41 niewiele pomogło. Obec-
nie na alejkach pozostało dużo bło-
ta pośniegowego i raczej nie zanosi 
się na jego szybkie stopnienie. Samo-
chody i mieszkańcy poruszają się ty-
mi samymi „wyrytymi” koleinami. Pro-
gnozy pogody przewidują dalsze opa-
dy śniegu. Trzeba zdawać sobie spra-
wę z faktów, że jest to rejon Węzłow-
ca otwarty i podatny na większe za-
śnieżenie niż inne miejsca osiedla. Za-
tem, do znudzenia będę przypominał 
rozważenie potrzeby zasadzenia ży-
wopłotów w takich miejscach, gdzie 
choćby w minimalnym stopniu zatrzy-
małby nanoszenie przez silny wiatr 
dużej ilości śniegu na alejki. 

Z poważaniem
Józef Durlak

ul. Jagiełły 37a
Zarząd SSM: Intensywne opady 

śniegu na przełomie marca i kwiet-
nia były zaskoczeniem i utrudnie-
niem dla mieszkańców jak i pra-

cowników SSM. W związku z tym 
w pierwszej kolejności odśnieża-
no ciągi piesze, następnie zaś drogi 
osiedlowe. Jesienią br. administra-
cja dokona nasady krzewów i żywo-
płotów we wskazanym rejonie. 

Fatalny lewoskręt
Proszę Pana telefonuję, by poruszyć 

sprawę lewoskrętu z ul. Wróblewskie-
go na ul. Jagiełły (dojazd m.in. do cen-
trum Echo). Tam bardzo często do-
chodzi do sytuacji, gdy potok pojaz-
dów od Michałkowic skutecznie unie-
możliwia skręt i bywa, że opuszcze-
nie skrzyżowania wykonywane jest po 
zapaleniu się czerwonego światła. Na 
taką zaś sytuację czyhają odpowied-
nie służby i lepią mandaty oraz punk-
ty karne. Czy nie można przebudować 
świateł lub wydłużyć czasu świece-
nia się zielonego. Proszę Spółdzielnię 
o interwencję w tej sprawie 

Pozdrawiam. Mieszkaniec
Zarząd SSM: Problem lewoskrętu 

był poruszany na Zebraniach Osie-
dlowych os. „Chemik” i „Węzło-
wiec” a nieco wcześniej na posie-
dzeniach Rad Osiedli. SSM wystosu-
je pismo do odpowiedniego Wydzia-
łu UM. O podjętych przez UM decy-
zjach poinformujemy mieszkańców 
na łamach „Mojej Spółdzielni”

O e-kartotece,  
to rewelacja!

Jakiś czas temu pytałem w e-ma-
ilu do „Naszej Gazetki” o możliwość 
wglądu do konta opłat z tytułu czyn-
szu. Otrzymałem wtedy odpowiedź, że 
Zarząd pracuje nad taką możliwością 
i odpowiednie decyzje zostaną pod-
jęte w późniejszym czasie. Z wielkim 
zadowoleniem przyjąłem informację 
o wprowadzeniu systemu e-kartote-
ka w naszej SSM. Dziękuję Zarządo-
wi, że dotrzymał słowa i liczy się z su-
gestią mieszkańców. Zaraz pierwsze-
go dnia po otrzymaniu loginu i hasła 
przetestowałem system. Jest bardzo 
czytelny i przejrzysty. Na taką właśnie 
możliwość czekałem. Nie zawaham 
się powiedzieć o e-kartotece, że to re-
welacja! Zachęcam wszystkich miesz-
kańców SSM, którzy posiadają dostęp 
do internetu, aby korzystali z e-karto-
teki umożliwiającej samodzielną ana-
lizę stanu rozliczeń. Naprawdę warto. 
Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Krystian Koźmiński
Zarząd SSM: Dziękujemy za miłe 

słowa i cieszymy się, że e-kartoteka 
zdobyła Pana uznanie.

ciąg dalszy ze str. 32
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Jak wiosna, to i nowalijki szcze-
gólnie te z gruntu, których coraz 

więcej w sklepach i na straganach. 
Korzystajmy z nich i sporządzajmy 
surówki np.:

ze szczypiorku I
20 dkg szczypiorku, 200 ml śmieta-

ny, 2 jaja ugotowane na twardo, sól, 
pieprz, papryka słodka – ostra. Szczy-

piorek dokładnie umyć, osączyć, po-
krajać, połączyć ze śmietaną i posie-
kanymi jajami, doprawić do smaku.

ze szczypiorku II
20 dkg szczypiorku, 10 dkg rzod-

kiewek, 4 dkg koncentratu pomidoro-
wego, 15 dkg sosu majonezowego, 
koperek, sól, pieprz, cukier do sma-
ku. Szczypiorek dokładnie umyć, osą-
czyć, pokrajać. Rzodkiewkę oczyścić, 
opłukać, pokrajać w półplasterki, po-
łączyć z koncentratem pomidorowym, 
majonezem, posiekanym koperkiem 
i szczypiorkiem, doprawić do smaku.

z rzeżuchy
10 dkg młodej rzeżuchy (najlepiej wy-

siać samemu na wacie lub ligninie i po 
kilku dniach zebrać), 1/2 łyżki oliwy 
lub oleju, sok cytrynowy, 3 łyżki umy-
tej i drobno posiekanej naci pietrusz-
ki ze szczypiorkiem, sól, pieprz. Gałąz-
ki rzeżuchy umyć, osuszyć. Olej lub oli-
wę wymieszać z 3 łyżkami soku cytry-
nowego, przyprawić solą i pieprzem 
do smaku. Obsuszone listki rzeżuchy 
drobno posiekać, wymieszać z zapra-
wą i posiekaną pietruszką ze szczypior-
kiem. Podawać do potraw z mięsa i ryb.

z rzodkiewek I
2 pęczki rzodkiewek, pęczek kopru 

lub szczypiorku, sól, cukier, kwas cy-
trynowy, pół szklanki śmietany. Młode 
jędrne rzodkiewki (razem ze środko-
wymi zielonymi liśćmi) pokroić w talar-
ki. Posypać koprem lub szczypiorkiem. 
Polać śmietaną wymieszaną z przypra-
wami. Surówkę z rzodkiewek można łą-
czyć z młodą cebulą, rzeżuchą ogrodo-
wą, zielonymi sałatami, serem twaro-
gowym lub podpuszczkowym, jajkami.

z rzodkiewek II
40 dkg młodych rzodkiewek (czerwo-

ne lub czerwone z białymi końcami), 4 
pęczki szczypiorku, 1/2 szklanki jogur-
tu, sól. Rzodkiewki oczyścić z dużych 
liści, pozostawiając młode, środkowe. 
Umyć, kilkakrotnie zmieniając wodą, 
osączyć, osuszyć. Rozdrobnić, krając 
ostrym nożem w cieniutkie plasterki lub 
poszatkować na szatkownicy. W miarę 
rozdrabniania łączyć z jogurtem. Dodać 
szczypiorek, przyprawić do smaku so-
lą. Podawać do serów i potraw z jajek.

Ogólnie mówiąc 
Twój stosunek do ludzi 
jest raczej pozytyw-
ny. Nie sprawiasz in-
nym przykrości, a czy-

jeś sukcesy nie traktujesz, jako swojego 
niepowodzenia. Rzadko zawierasz trwa-
łe przyjaźnie, nie jest Ci to potrzebne, 
wystarczy Ci doraźne towarzystwo.

Ludzi raczej uni-
kasz, a kontak-
ty ograniczasz do 
członków własnej ro-

dziny. Jeśli ktoś z Twego otoczenia znaj-
dzie się w kłopotach nie bardzo może li-
czyć na Twoją pomoc. Szczególnie nie 
lubisz pożyczać pieniędzy i ktoś proszą-
cy o to powinien się liczyć z odmową.

Lubisz ludzi i chęt-
nie przebywasz w ich 
towarzystwie, pod 
jednym warunkiem, 

że są inteligentni i mają coś ciekawe-
go do powiedzenia. Nudziarzy szybko 
od siebie odsuwasz. Panie spod tego 
znaku lubią sobie poplotkować, są su-
rowe w ocenie innych.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem Raka 
są życzliwi dla innych, 
ale częste kontakty ze 

znajomymi nie są im potrzebne. Pod tym 
znakiem rodzi się wielu samotników, któ-
rzy najlepiej czują się sami z książką w rę-
ku. Są jednak chętni do pomocy innym.

Lew bardzo lubi ludzi 
i bez ciągłego przeby-
wania w ich towarzy-
stwie byłby po prostu 

nieszczęśliwy. Jako człowiek bardzo 
rozmowny wybiera jednak takie oso-
by, które chętnie słuchają jego wywo-
dów. Jeśli Lew Cię polubi zawsze mo-
żesz na niego liczyć.

Panna jest życzli-
wie nastawiona do 
bliźnich, ale ciągle 
zajęta pracą i rodzi-

ną nie ma dla nich wolnego czasu. Bę-
dąc w jej domu zostaniesz jednak od-
powiednio ugoszczony, sprawisz jej 
największą przyjemność odwzajem-
niając się pochwałami.

Wagi podobnie jak 
Bliźnięta lubią ludzi 
inteligentnych i bły-
skotliwych, jednak 

oceniając innych są umiarkowane. Nie 
przypisują sobie wszystkich plusów, 
a drugim samych minusów.

Skorpion przez swo-
ją podejrzliwość ma 
utrudnione kontakty 
z innymi ludźmi. Bywa, 
że boi się z kimś za-

przyjaźnić, aby ten ktoś nie odpłacił 
mu niewdzięcznością. Nie jest jednak 
zazdrosny, czy zawzięty.

Większość lu-
dzi urodzonych pod 
tym znakiem posia-
da wrodzoną łatwość 

kontaktów z innymi. Chętnie zawie-
ra nowe znajomości. W kontaktach 
z ludźmi jest trochę łatwowierny i dla-
tego często spotyka go zawód.

Koziorożce naj-
bardziej cenią ludzi 
z którymi można ro-
bić interesy lub z któ-

rymi dobrze im się pracuje. Zawierając 
małżeństwo również świadomi lub nie 
poszukują pod tym kątem partnera.

Ryba w kontaktach 
z ludźmi jest trochę 
nieprzewidywalna. Nie 
wiadomo, dlaczego 

jednych lubi, a drugich o podobnych ce-
chach charakteru nie lubi. Przepada za 
dziećmi, które mogą zawsze liczyć u niej 
na prezenty i wspólną zabawę.

Wodnik na ogół od-
nosi się do innych 
życzliwie, ale skrupu-
latnie wymaga wza-

jemności. Jeśli się na kimś zawiedzie 
raczej mu już nie przebaczy. Chętnie 
daje jałmużnę i pomaga tym, którzy są 
w gorszej, niż on sytuacji.

Ty i inni 
ludzie

Czas na nowalijki – surówki

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Cykl posiedzeń: 

8. Człowiek interesu; 9. Robota; 10. Do 
2002 roku znana fabryka czekolady 
w Siemianowicach Śląskich; 11. Wyra-
biane na chleb; 12. Dyscyplina; 13. Łą-
czy miejscowości; 14. Spodnie w gwa-
rze śląskiej; 16. Smar maszynowy; 
19. Fruwa nad oceanem; 20. Wawrzyn; 
21. Zrzesza rzemieślników; 22. Część 
ręki; 23. Defekt maszyny; 28. Hura-
gan; 31. Niejeden budowany w okoli-
cach ulicy Bema w zabudowie szerego-
wej; 32. Są nim Siemianowice Śląskie; 
33. Zagadka obrazkowa; 34. Prowa-
dzi do kłębka; 35. Szczypawki; 36. Nad 
drzwiami sklepu; 37. Zestaw znaczków.

PIONOWO: 1. Rzymski ubiór; 2. Kla-
pa, niepowodzenie; 3. Łączą piętra; 
4. Na przedzie w rodzie; 5. Może być 
fotograficzny; 6. Dzielnica Siemianowic 
Śląskich; 7. Koleżka, kompan; 14. Do-
prowadzenie roboty murarskiej do rów-
na, wygładzenie; 15. Zakładanie wsi 
i miast w dawnej Polsce; 17. Skrajna 
deska z kloca; 18. Osłona urządzenia; 
24. Trunek kowboja; 25. Dział gospo-
darki; 26. Piękny myśliwy, kochanek 
Afrodyty; 27. Robi, bo lubi; 28. Oma-
sta; 29. Kajuta majtków na przedzie 
okrętu; 30. Oprawa, rękojeść.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do dnia 
20. V. 2013 r. – na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – krzyżów-

ka nr 5/2013. Po losowaniu nagrody za 
rozwiązaną krzyżówkę nr 4/2013 z ha-
słem: Kwiecień plecień, otrzymują: Da-
nuta OLSZEWSKA, ul. Wł. Jagiełły 3D; 
Jolanta STASIOK, ul. K. Świerczewskie-
go 50A; Elżbieta SYDORUK, ul. Kole-
jowa 5C. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagrodę 

główną – niespodzianka – ufundowała 
firma Sukces s.c., Siemianowice Śl., ul. 
W. Wróblewskiego 67. Fundatorem po-
zostałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych.

O czwartej nad ranem u profeso-
ra dzwoni telefon. Profesor odbiera 
i słyszy:

- Śpisz?
- Śpię - odpowiada zaspany profesor.
- A my się, kurcze, jeszcze uczymy!

J K L
Jasiu dostał za zadanie domowe na-

pisać wypracowanie. Więc idzie do ma-
my, a ona właśnie zmywa naczynia 
i mówi:

- Zwiewaj stąd, bo uderzę cię ścierą!
Jasiu to zapisał i poszedł do taty, któ-

ry właśnie rozmawiał przez telefon. Py-
ta go:

- Czy pomożesz mi napisać wypraco-
wanie?

- Nie trzeba, mam samochód, podwio-
zę panią.

Jasiu to zapisał i poszedł do brata, 
który oglądał kreskówki.

- Czy pomożesz mi napisać wypraco-
wanie?

Nagle słyszy:
- Pantera w różowych majtkach!
Jasiu to zapisał.

Na drugi dzień poszedł do szkoły i pa-
ni go prosi aby przeczytał swoje wypra-
cowanie. A więc Jasiu czyta:

- Zwiewaj stąd bo uderzę cię ścierą.
- Jasiu, bo pójdziemy do dyrektora.
- Nie trzeba, mam samochód podwio-

zę panią!
- Jasiu, czy ty wiesz kto to jest pan dy-

rektor?
- Pantera w różowych majtkach!

J K L
Jak pozbyć się blondynki na kilka 

dni?
Kazać jej znaleźć patyk z jednym 

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

Miesiąc intensywnej roboty
Kwiecień maksymalnie wykorzystany został na roboty remontowe i pielęgnacyjne we wszystkich osiedlach  

 SSM. Ostatecznie powiedziano „dość” zimie i z kopyta ruszyły planowane prace zewnętrzne na elewacjach 
niektórych budynków, drogach, chodnikach czy też zieleńcach. Jednakże na uwagę zasługują także kolejne od-
nawiane klatki schodowe – robót tych jest najwięcej. W maju z pewnością kilka następnych punktów planu re-
montowego na 2013 zostanie „odhaczonych”.

Osiedle „Bańgów”
Tu na czoło wysuwa się jednak in-

formacja o otwarciu po okresie jesien-
no-zimowym, ku uciesze młodzieży, 
boiska wielofunkcyjnego. Ciekawe 
czy będzie ono równie oblegane, jak 
w zeszłym sezonie? Przy okazji wspo-
mnijmy o udostępnieniu innych obiek-
tów sportowych – w osiedlach „Che-
mik”, „Juliana Tuwima” i w „Michałko-
wicach”. Najmłodsi zaś czerpią przy-
jemności z placów zabaw. Wszystkie 
zostały poddane przeglądowi, ewen-
tualne szkody usunięto, no i co pozo-

stało? Tylko oddać je dzieciakom we 
władanie...

Wracając do meritum, zgodnie z za-
powiedziami, na budynkach przy ulicy 
Wł. Reymonta 14-24 i 26-36 rozpoczę-
ły się roboty dociepleniowe. Przez kolej-
ne tygodnie ekipy tam pracujące zajmą 
się między innymi remontem balkonów.

Sporo uwagi poświęcono w minionym 
miesiącu osiedlowej zieleni. Wszystkie 
wytyczone wcześniej żywopłoty zosta-
ły już uzupełnione. Niewątpliwą ozdobą 
trawników są klomby. Zarówno dozor-
cy, jak i sami mieszkańcy opiekujący 

się nimi, po zimnych miesiącach, nie-
co je odświeżyli. Gdzieniegdzie pojawi-
ły się też nowe „ozdobniki”.

Tymczasem na wniosek mieszkańców 
pod koniec kwietnia po raz kolejny został 
oczyszczony „Rów Michałkowicki”.

Z innych spraw odnotujmy wymia-
nę przez konserwatorów odcinka po-
ziomu wodnego w budynku przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 43 i założe-
nie na jednym ze stanowisk kontenero-
wych przy ulicy M. Skłodowskiej-Cu-
rie 77 siatki zabezpieczającej przed 

ciąg dalszy na str. 38
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ciąg dalszy ze str. 37

„walaniem” się śmieci po okolicy. Zoba-
czymy, na ile sprawdzi się ten pomysł.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Trwają prace związane z naprawą 

ścian balkonów zgłoszonych przez 
mieszkańców i zakwalifikowanych do 
remontu przez komisję techniczną. Ro-

boty alpinistyczne podjęto przy Woj-
ciecha Korfantego 10 i 15. Z bardziej 
przyziemnych spraw, administracja in-
formuje o naprawionych schodach te-
renowych przy W. Korfantego 6 i 17, 
uporządkowanym terenie po budowie 
nowych domów przy Hermana Wró-
bla (po wniosku, jaki postawiono pod-
czas zebrania) oraz wymianie pio-
nu zimnej i ciepłej wody w budynkach 
przy ulicy Hermana Wróbla 3B i 6A. 
Odnowiono też, po marcowym, poża-
rze parter i pierwsze piętro w budynku 
przy ul. Okrężnej 15.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” rozpoczęły 

się prace związane z płytkowaniem 
wejść do klatek schodowych budyn-
ku przy ulicy Władysława Jagiełły 35. 
Bardziej posunięte są podobne roboty 
w sąsiednim domu - Wł. Jagiełły 33. 
Płytkami klinkierowymi pokryte są już 
wejścia do klatek A, B, a do C, D, E są 
w toku. Oprócz płytkowania montowa-
na jest także nowa instalacja domofo-
nowa. W innej części osiedla – przy ul. 
Jana Polaczka 8D ekipa remontowa 
układa płytki na wejściu do klatki, po-
za tym docieplana jest nowa ściana po 
zlikwidowanych naświetlach.

Wracając do ulicy Wł. Jagiełły, na 
„27” rozpoczęły się roboty docieplenio-
we budynku. To pierwszy zaplanowa-

ny na ten rok budynek objęty tymi pra-
cami w os. „Węzłowiec”.

Administracja systematycznie wy-
mienia zniszczone, betonowe słu-
py oświetleniowe na nowe. Ostatnio 
w dwóch kolejnych punkach osiedla – 
na skarpie przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 26 obok banku oraz przy 
W. Wróblewskiego28B. To nie ostat-
nie takie roboty w tym roku.

Po sugestiach mieszkańców z blo-
ków przy ulicach Władysława Jagieł-
ły 3-5-7, przeniesiony został stół do 
gry w ping-ponga w rejon boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, na drugim eta-
pie osiedla (Wł. Jagiełły 27-33). Nie-
stety okazało się, że usadowienie stołu 
w tym właśnie miejscu mija się z celem, 
bo „zamiast grających, pijących się wi-
dzi”, stąd w kwietniu podjęto ostatecz-
ną decyzję o zmianie jego lokalizacji.

Osiedle „Chemik”
W ostatnich tygodniach udało się do-

piąć do końca płytkowanie wejścia do 
klatki schodowej budynku przy Wa-
lerego Wróblewskiego 55 oraz pra-
ce związane z odświeżeniem stano-
wiska kontenerowego przy Walerego 
Wróblewskiego 53, gdzie uzupełnio-
no ubytki w ścianach, by później ca-
łość pomalować. W toku, realizowane 
są takie zadania jak: remont ścianek 
wraz z wymianą drzwi wejściowych do 
korytarzy wewnętrznych przy W. Wró-
blewskiego 73, a także wymiana ka-
sety domofonowej w tym budynku, od-
nawiane jest ponadto ogrodzenie pla-
cu zabaw przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 39-41.  

Osiedle „Michałkowice”
W osiedlu tym dwie sprawy zdomi-

nowały ostatnie tygodnie działalności 
administracji. Pierwsza to przeglądy 
i usuwanie skutków zimy (o tym w in-
nym miejscu MS 5/13), druga - malo-
wanie klatek schodowych wraz z od-
nawianiem parterów. Po zakończo-
nych robotach przy ulicy Przyjaźni 24-
26, w następnej kolejności przyszła 
pora na „18” i „22”.

Osiedle „Centrum”
Uwadze mieszkańców bloków przy 

ulicy Ryszarda Gansińca z pewno-
ścią nie umknął widok ekipy pracują-
cej przy zagospodarowywaniu miejsc 
parkingowych w rejonie budynków R. 
Gansińca 2-4. Nieco dalej, w rejonie 
budynku przy Ryszarda Gansińca 7, 
remontowana jest droga dojazdowa 

do garaży. W tej części osiedla pod ko-
niec kwietnia przygotowano teren pod 
nowe nasadzenia (ulica Spokojna).

W zupełnie innym kierunku prowadzo-
ne są z kolei roboty przy ulicy Karola 
Świerczewskiego. Tutaj bowiem, już 
od dłuższego czasu na wieżowcach 
„46” i „48” trwają docieplenia. Przy K. 

Świerczewskiego 46 wykonano prze-
szło 70% prac, natomiast na „48” docie-
plana jest w tej chwili ściana balkonowa.

Zakończyło się malowanie klatki 
schodowej przy Komuny Paryskiej 3 
– tu pozostała jeszcze do wykonania 
estetyzacja parteru, jaka będzie miała 
miejsce jeszcze w maju br. Malowania 
klatki dotyczą także kończące się już 
roboty przy adresie Kolejowa 3. 

Odnośnie osiedla „Centrum” war-
to także odnotować wyremontowanie 
sfatygowanych przez lata schodów ze-
wnętrznych przy ulicy Hutniczej.

Osiedle „Młodych”
Podobnie jak w innych osiedlach, tu 

również malowane są kolejne klatki 
schodowe – przy ZHP 7 prace malar-
skie dobiegają końca, a na ZHP 1 po-
stępują zgodnie z założeniami, nie po-
mijając przy tym modernizacji parte-
ru. Odnawiane partery mamy też przy 
Walerego Wróblewskiego 6 oraz 
przy Placu Józefa Skrzeka i Pawła 
Wójcika 5A i B.

Przyjemniej zrobiło się w rejonie bu-
dynków przy Bohaterów Westerplat-
te 12, Alei Młodych 1-2, a ostatnio 
8-9. Służby administracji posadziły no-
we żywopłoty. Krótko mówiąc, na osie-
dlu, gdy pokażą się listki, będzie jesz-
cze bardziej zielono – tak trzymać.

Rafał Grzywocz

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

Miesiąc intensywnej roboty

Malowanie jednej z klatek osiedla  
– ZHP 7.

W kwietniu przy  
W. Wróblewskiego 55 odnowiono 

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

 Nowy żywopłot pojawił się  
między innymi wzdłuż budynku 

przy Alei Młodych 8-9.

Przy Przyjaźni odnawiana jest klatka za klatką.

Uporządkowano stanowisko kontenerowe  
przy W. Wróblewskiego 53.

Na dachach przy ul. Grunwaldzkiej 2B, C, D oraz 
W. Wróblewskiego 26C i 28A wykonano gruntowną 
naprawę poszycia. Zastosowano wysokiej jakości 

papę termozgrzewalną.

Uporządkowany klomb i powstający klomb w rejonie ulicy K. Szymanowskiego.

Miesiąc…



Rozpoczęto docieplenie budynku  
przy Wł. Reymonta 14-24.

Utwardzony kostką brukową teren  
przy Ryszarda Gansińca 2-4  

posłuży kierowcom za parking.

Nowe oświetlenie parkowe pojawiło się na 
skarpie przy W. Wróblewskiego 26A i 28B.

Naprawiono zapadnięte schody terenowe  
przy W. Korfantego 17.
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